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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 

Πληροφ.: κα. Μ. Ζάππα 
Τηλ.: 210‐650 6806, Fax: 210‐650 6762 
Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092, 
15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής 
Email: maria.zappa@eeae.gr 

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

(Διακήρυξη με Α.Π.: Λ.001/271/7108/09.05.2019) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 14.05.2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: 14.05.2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.(www.eeae.gr): 14.05.2019 

 
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για 
«Προμήθεια θαλάμων α-φασματοσκοπίας» για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος 
μέτρησης α-ακτινοβολίας κατά 12 θαλάμους/ανιχνευτές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.   
 

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της 
ΕΕΑΕ για τις ανάγκες του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος – ΤΕΡΠ.  
  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)   φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς ανάθεσης προμήθειας. 

β)   ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά.   

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής:  

 

Κριτήρια Επιλογής  

α)  να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συναφών προμηθειών και έργων, όπου θα πρέπει να 

έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) αντίστοιχη προμήθεια 

ή/και ανάλογες προμήθειες που να καλύπτουν το αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας. 
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β)  να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση αντικειμένου του διαγωνισμού. 

γ)  να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της 

δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας 

διακήρυξης.  

δ)     να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα από τραπεζικό ίδρυμα. 

ε)    να διαθέτουν, ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το διπλάσιο της παρούσας διακήρυξης τα τελευταία 

τρία έτη (2016, 2017 & 2018) κατά μέσο όρο. Σε περίπτωση προσφερόντων που δραστηριοποιούνται 

για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, πρέπει να έχουν τα ανωτέρω 

ζητούμενα για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται.  
 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως άνω υπό α’ 
έως ε’ ελάχιστες προϋποθέσεις. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στον Ν.4412/2016 και στον ν. 4605/2019 (Α' 52) - 
άρθρα 43 και 44, μέχρι την Δευτέρα 03.06.2019 και ώρα 17:00 μ.μ. 
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο 
Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.   
 

Απαιτούμενες εγγυήσεις:  (κατά περίπτωση) 
- Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά το αρθ. 72 του 

Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, σε 
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο 
Πρωτόκολλο, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς του.  Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πρέπει να καλύπτει το 
2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ. 

 

- O ανάδοχος  οφείλει να καταθέσει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ποσό της 
οποίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και 
έχουν το δικαίωμα αυτό.  Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά όσα ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την Τρίτη 04.06.2019 και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 
Ε.Ε.Α.Ε., Αγία Παρασκευή Αττικής. 
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε. 
 

 
 

                     Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ  
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