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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 17/06.06.2017
Θέμα:

Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής
Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 13/31.05.2017/Θέμα 7ο Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης &
Ερευνών εγκρίθηκε η διαδικασία των αναθέσεων για την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών για ποσά
έως #20.000,00 €#, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η
Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών μέχρι του ποσού των #999,99 €# πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος του Επιστημονικά Υπεύθυνου για έγκριση από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών (Έντυπο Δ3-01-Δ14 - Έκδοση 2) και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο θα αναφέρει και
το κριτήριο ανάθεσης (π.χ. πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή βάσει τιμής) καθώς
επίσης θα ορίζεται και 3-μελής Επιτροπή παραλαβής με τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη
2. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (Έντυπο Δ3-01-Δ15 Έκδοση
2) και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
3. Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο η οποία αποστέλλεται
στον ΕΛΚΕ & αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για επτά (7) ημέρες
4. Συγκέντρωση των προσφορών από τον ΕΛΚΕ και αποστολή αυτών στον Επιστημονικά Υπεύθυνο για
αξιολόγηση [δύο (2) προσφορές τουλάχιστον]
5. Σύνταξη και υποβολή στον ΕΛΚΕ του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών (υπογεγραμμένο από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο) και το οποίο θα συνοδεύεται από τις προσφορές (πρωτότυπες οικονομικές
προσφορές), για έγκριση της απευθείας ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών (στο πρακτικό της Επιτροπής
Ερευνών θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του προμηθευτή - Επωνυμία, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ.,
κ.λ.π.)

6. Κατόπιν το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών (με αριθμό Α.Δ.Α.) θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(πεδίο συμβάσεις) και θα αποστέλλεται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο ο οποίος θα μπορεί να
πραγματοποιήσει την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών
7. Αποστολή στον ΕΛΚΕ από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εντολής πληρωμής συνοδευόμενη με όλα τα
απαραίτητα έγγραφα (τιμολόγιο, πρακτικό παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή παραλαβής,
φορολογική
ενημερότητα*,
ασφαλιστική
ενημερότητα*,
αντίγραφο
ποινικού
μητρώου
προμηθευτή/αναδόχου*, κ.λ.π.)
8. Έκδοση εντάλματος πληρωμής, ανάρτηση στο διαύγεια και εξόφληση προμηθευτή.
*η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου,
κατατίθενται μαζί με το τιμολόγιο ανεξαρτήτως ποσού αυτού, με αιτιολογία έκδοσης όπου ζητείται
«συμμετοχή σε διαγωνισμό».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να προσκομίσει
βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης από την οντότητα που διαθέτει το είδος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η
Προμήθεια Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών από #1.000,00 €# μέχρι #20.000,00 €# πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών για έγκριση,
(Έντυπο Δ3-01-Δ17) και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Το πρωτογενές αίτημα θα αναφέρει το κριτήριο ανάθεσης
(π.χ. πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή βάσει τιμής) και θα ορίζει 3-μελή Επιτροπή
παραλαβής με τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη
2. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από την Επιτροπή Ερευνών, ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και αποστολή του αποσπάσματος στον Ε.Υ. του έργου
3. Έκδοση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το
εγκεκριμένο αίτημα η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για δέκα (10) ημέρες
4. Συγκέντρωση των προσφορών από τον ΕΛΚΕ και αποστολή αυτών στον Επιστημονικά Υπεύθυνο για
αξιολόγηση [δύο (2) προσφορές τουλάχιστον]. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει στην προσφορά τους να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους
5. Σύνταξη και υποβολή στον ΕΛΚΕ του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών (υπογεγραμμένο από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο) και το οποίο θα συνοδεύεται από τις προσφορές (πρωτότυπες οικονομικές
προσφορές), για έγκριση της απευθείας ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών (στο πρακτικό της Επιτροπής
Ερευνών θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του προμηθευτή - επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, Δ.Ο.Υ.)
6. Κατόπιν το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών (με αριθμό ΑΔΑ) θα αποστέλλεται στον ανάδοχο
προμηθευτή και στον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
7. Σύνταξη σύμβασης με τον ανάδοχο προμηθευτή, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και αποστολή στον Επιστημονικά
Υπεύθυνο ο οποίος θα μπορεί να πραγματοποιήσει την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών. Ο προμηθευτής/
ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να αποστέλλει στον ΕΛΚΕ φορολογική
ενημερότητα*, ασφαλιστική ενημερότητα*, αντίγραφο ποινικού μητρώου*.
8. Αποστολή στον ΕΛΚΕ της εντολής πληρωμής συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τιμολόγιο,
πρακτικό παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παραλαβής, κ.λ.π.).

9. Έκδοση εντάλματος πληρωμής, ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εξόφληση προμηθευτή, ανάρτηση
στο ΚΗΜΔΗΣ.
*η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου,
κατατίθενται μαζί με το τιμολόγιο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ αυτού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να προσκομίσει
βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης από την οντότητα που διαθέτει το είδος.

Με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών τυποποιημένων εντύπων: α) Δ3-01-Δ14 ΑΙΤΗΜΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, β) Δ3-01-Δ15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠO ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ και η εισαγωγή του εντύπου Δ3-01-Δ-17 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Συνημμένα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποστέλλονται:
Α) το έντυπο Δ3-01-Δ14 ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (έκδοση 2)
Β) το έντυπο Δ3-01-Δ15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠO ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (έκδοση 2)
Γ) το έντυπο Δ3-01-Δ-17 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (έκδοση 1)
Δ) Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών για ποσά έως
#999,99 €#
Ε) Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών για ποσά από
#1.000,00 €# μέχρι #20.000,00 €#
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 που πρέπει να προσκομίζει ο οικονομικός οργανισμός μαζί με την προσφορά
του στην Πρόσκληση
To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Ιδρύματος http://research.teiep.gr (Ενημερωτικά Δελτία).

