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Ρέθυμνο, 02/11/2020
Αριθ. πρωτ.: 12684

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, με αριθ. τακτ. συνεδρίας 267η/ΟΙΚΟΝ.5/14-10-2020 (ΑΔΑ:
66ΗΛ469Β7Γ-Ξ9Α) &
Εγκρινόμενο ΑΑΥ 497/12327/26-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΔ469Β7Γ-ΑΓ2, ΑΔΑΜ:
20REQ007542839/26-10-2020)
CPVS: 73430000-5-Δοκιμές και αξιολόγηση
Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την Πέμπτη
12/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ., για την «Προμήθεια πλήρους συστοιχίας Νευροψυχολογικής
Αξιολόγησης (Neuropsychological Assessment Battery) με σκοπό την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ψυχολογίας»
Η εγκρινόμενη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 4.500,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Π.Κ., οικον. έτους 2020 (ΚΑΕ 4121).
Η προμήθεια του αναφερόμενου επιστημονικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τις διατάξεις άρθρου 118 §1 έως και 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, και θα πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.
Την πρόσκληση συνοδεύουν Τεχνικές προδιαγραφές, Ειδικοί Όροι συμμετοχής & έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου
Κρήτης (www.uoc.gr).
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών & Υποδομών Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια μία πλήρους συστοιχίας νευροψυχολογικών δοκιμασιών που
περιλαμβάνει: α) δοκιμασίες για την αξιολόγηση της προσοχής, της μνήμης και των επιτελικών
λειτουργικών, β) όλες τις απαραίτητες φόρμες καταγραφής των απαντήσεων και γ) εγχειρίδιο με
οδηγίες χορήγησης, βαθμολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Η συστοιχία αυτή θα αξιοποιηθεί α) κατά την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στο προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και β) για τις ερευνητικές δραστηριότητες των
μελών του Τμήματος σε συνδυασμό με υπάρχοντα εξοπλισμό.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς κατατίθεται,
σφραγισμένος, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης στην
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) ως την ημέρα και ώρα που αναγράφεται
στην παρούσα πρόσκληση και αφού προηγουμένως λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα
Πρωτοκόλλου (κτήριο Διοίκησης, πρώτος όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα
εγχειρίδια/τεχνικά φυλλάδια - prospectus που μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα.
Εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται ευκρινώς:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ»
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης και ο τίτλος αυτής: «Προμήθεια πλήρους
συστοιχίας Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης (Neuropsychological Assessment Battery),
με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Τμήματος Ψυχολογίας».
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ………………………………….
 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. Fax και email).
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν οι ακόλουθοι ξεχωριστοί σφραγισμένοι
φάκελοι, που θα φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου:
Α) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς,
Β) φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Α) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιμελητηρίου (Τεχνικό, Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι για
την εκτέλεση των ζητούμενων ειδών/εργασιών. Σε περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό
επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ των σχετικών ειδών και
εργασιών που ζητούνται με την παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία να δηλώνονται τα εξής:
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o ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί
να αποκλεισθεί.
o Ότι η συστοιχία δοκιμασιών-test ανταποκρίνεται σε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της
ευρωπαϊκής ιατρικής.
o Ότι θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων, και εγγράφως, εφόσον
του ζητηθεί.
o Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης.
3. α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να
δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του
Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου],
αγ) καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό
του.
β. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το Δημόσιο
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών.
4. Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και τεχνικά φυλλάδια που
αποδεικνύουν ότι καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.
Β) Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει
συμπληρωμένο, επί ποινή αποκλεισμού, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως
δίνεται παρακάτω:
ΕΙΔΟΣ
Ποσότητα
Τιμή
Συνολ. Τιμή χωρίς
α/α
μονάδος
ΦΠΑ 6%
χωρίς
ΦΠΑ 6%
1 Προμήθεια μίας πλήρους συστοιχίας
1
νευροψυχολογικών
δοκιμασιών-test(Neuropsychological
Assessment
Battery-Συστοιχία Νευροψυχολογικής
Αξιολόγησης),
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(τόπος, ημερομηνία) ……………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μεγαλύτερη
της αναγραφόμενης στην Πρόσκληση εγκρινόμενης προϋπολογισμένης δαπάνης, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει
τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
Προσφορά που θα περιλαμβάνει σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρούνται ως επιφυλάξεις επί
των παρόντων όρων και θα απορρίπτεται.
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί
120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθεί και δοκιμαστεί η ανωτέρω συστοιχία και
διαπιστωθεί, µε μακροσκοπικό έλεγχο, ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται. Στην
περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει
μέρος ή το σύνολο των προς προμήθεια αγαθών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε
αγαθά που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η προμήθεια και παράδοση θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της
τεχνικής και της καλής κατασκευής.
Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή
εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα
επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.
Τυχόν ελαττώματα στα προς προμήθεια αγαθά, που δεν καλύπτουν τα ζητούμενα της
παρούσας πρόσκλησης, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία και µε ευθύνη του αναδόχου,
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για το Π.Κ. θα αντικαθίστανται άµεσα.
Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται εφάπαξ για το σύνολο των υποχρεώσεων του
Αναδόχου όπως απορρέουν από την παρούσα Πρόσκληση.
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά και παράδοση των αγαθών ως και το χώρο
του Τμήματος Ψυχολογίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογήσει όπως και να παραδώσει τα αγαθά στους χώρους της
δικαιούχου Υπηρεσίας (Τμήμα Ψυχολογίας) στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, μετά την
υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε αποκλειστική προθεσμία 30
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο συμβατικός χρόνος σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με το
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως
απορρέουν από την παρούσα και την οριστική παραλαβή, ποιοτική και ποσοτική, της πλήρους
Συστοιχίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωση εκτέλεσης
πάσης φύσεως εργασιών του Τμήματος Ψυχολογίας, έτους 2020, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ.
267η/ΟΙΚΟΝ.5/14-10-2020 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 66ΗΛ469Β7Γ-Ξ9Α).
Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών :
α) τιμολόγιο (στοιχεία έκδοσης τιμολογίου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΦΜ: 090033943, ΔΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο),
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β) φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο
ποινικού μητρώου-τελευταίου 3μήνου, σε ισχύ κατά την ημέρα της πληρωμής.,
γ) πρωτόκολλο παραλαβής ότι η συστοιχία παρελήφθη καλώς, ποιοτικώς και ποσοτικώς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσης.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% ή 8% για την οποία χορηγείται σχετική
βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και
με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και των επιβλεπόντων την παραλαβή αγαθών.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης τα δικαιολογητικά των άρθρων 73 & 80 του Ν. 4412/2016
(ποινικό μητρώο-τελευταίου 3μήνου-, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα), τα οποία είχε
καταθέσει ο ανάδοχος για τη συμμετοχή του στη διαδικασία, πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ. Ως εκ
τούτου εφόσον αυτά έχουν λήξει υποχρεούται να τα προσκομίσει εκ νέου.
Ο Ανάδοχος με την παρούσα συνομολογεί και ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση λύσης της
Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της
προμήθειας/υπηρεσιών (ή του έργου), παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξίωσής του και
κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου
ποσού.
Ο Ανάδοχος με την παρούσα συνομολογεί και ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση κατά την
οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας/υπηρεσιών (ή του έργου) εξαντληθεί πριν τη
λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε
Ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την
πρόωρη λύση της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης
εφόσον το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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