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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζύκθσλα κε:  

 

 ηνλ Οδεγό Φξεκαηνδόηεζήο ηνπ  

  ην αξηζκ. πξση. ΔΛΚΔ ΠΑ.Γ.Α 12894/01-08-18 (ΑΓΑΜ 18REQ0036622259),πξσηνγελέο αίηεκα 

δαπάλεο  

  ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑ.Γ.Α.  κε αξ. 9/ 28-8-2018 

(ζέκα 47
ν
 ) (18REQ003662299) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε. 

 

πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνϋπνινγηζκνύ, ρηιίσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ελόο επξώ 

θαη εβδνκήληα ιεπηώλ #1.551,70€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ε δαπάλε ηεο νπνίαο βαξύλεη 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Βηοϊαηρηθές κέζοδοη θαη ηετλοιογία ζηε δηάγλωζε» κε θσδηθό Δηδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ 80192, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ όπσο απηόο αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΚΩΓΙΚΟΛΟΓΙΟ 

ΔΙΓΩΝ (CPV) 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

(τωρίς ΦΠΑ) 

TMB 33696500-00 100 ml 125,00 € 

MKRN3 monoclonal antibody (anti-mouse) 33696500-00 100 mg 430,00 € 

Goat Anti-mouse Peroxidase Conjugate 33696500-00 2 mL 230,00 € 

Immunoplate binding 33696500-00 20  26,37 € 

MKRN3 recombinant protein 33696500-00 10 mg 440,00 € 

Προϋποιογηδόκελο θόζηος τωρίς ΦΠΑ   1.251,37 € 

ΦΠΑ 24%   300,33 € 

Προϋποιογηδόκελο θόζηος κε ΦΠΑ   1.551,70 € 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζε επξώ, γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ θαη 

γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο (Παλεπηζηεκηνύπνιε 1).Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο 

ζα πξέπεη λα είλαη γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

Σηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία, κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο, ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ.  

Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίζεη πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν. 4412/2016:  
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α. Απόζπαζκα ποηληθού κεηρώοσ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν έγγξαθν, πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. 

Τν παξόλ δηθαηνινγεηηθό εθδίδεηαη γηα θαζέλα από ηα πξόζσπα: 

‐ ζηηο πεξηπηώζεηο αηοκηθής επητείρεζες, από ην θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί ηελ αληίζηνηρε 

δξαζηεξηόηεηα 

‐ ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) από ηνπο δηαρεηξηζηέο 

‐ ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), από ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη από όια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

β. Φοροιογηθή Δλεκερόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκερόηεηα   

 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

Αγ.Σππξίδσλνο, T.K.: 12243, Αηγάιεσ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 18/09/2018 θαη ώρα 11:00 π.κ.  

  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηο θάθειο ηες προζθοράς πρέπεη λα αλαγράθεηαη ο αρηζκός πρωηοθόιιοσ θαη ε 

εκεροκελία ηες παρούζας πρόζθιεζες. 

 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ εηδώλ, νη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θν Π.Καξθαινύζν ηει. 2105385696-650, e-mail:petef@teiath.gr 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο  http://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-diagonismon/ 

 

Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Δρεσλώλ θαη Γηατείρηζες  

ηοσ Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑ.Γ.Α. 

 

 

 

 

Κωλζηαληίλος Μοσηδούρες 
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