Διαδικαζία Διεξαγωγήρ Αγοπών αξίαρ κάηω ηων €15.000 μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος
ΦΠΑ
Γηα δηεμαγσγή αγνξώλ θάησ από 15.000 επξώ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), νη ππεύζπλνη
έξγσλ αθνινπζνύλ ηελ πην θάησ δηαδηθαζία:
1.

Δηεμάγνπκε έγθαηξα άηππε δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο γηα λα αληηιεθζνύκε ηηο δπλαηόηεηεο
πνπ ππάξρνπλ γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε καο.

2.

Δηεμάγνπκε έξεπλα γηα δηαπίζησζε ύπαξμεο άιιεο θαηαθπξσκέλεο πξνζθνξάο πνπ θαηά
ηελ θξίζε ηνπ ππεύζπλνπ έξγνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε. Σηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ν ππεύζπλνο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ζην
έληππν ππνβνιήο (ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3, Αίηεκα Αγνξάο/Πξνκήζεηαο Υιηθώλ θαη Υπεξεζηώλ αμίαο
θάησ ησλ €15.000 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηε δηαθνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ
ηνπ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ αγνξά από ηελ θαηαθπξσκέλε πξνζθνξά. Σηελ πεξίπησζε πνπ
ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε κέζα από ηελ θαηαθπξσκέλε πξνζθνξά, ν ππεύζπλνο Έξγνπ
πξνβαίλεη ζηελ αγνξά.

3.

Όηαλ δελ ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε κέζα από άιιε θαηαθπξσκέλε πξνζθνξά, επηιέγνπκε
ηνπιάρηζηνλ ηξείο νηθνλνκηθνύο θνξείο νη νπνίνη κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο όιεο
ηηο ηερληθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο ηεο αλάγθεο καο.

4.

Επηθνηλσλνύκε απεπζείαο κε ηηο ηξείο απηέο εηαηξείεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή
ηειενκνηόηππνπ γηα λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Η επηθνηλσλία απηή γίλεηαη ηελ ίδηα
εκέξα κε ην ίδην κήλπκα θαη ηελ ίδηα πξνζεζκία ππνβνιήο γηα θάζε κία από ηηο ηξείο
εηαηξείεο.

5.

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εηαηξεία δελ επηζπκεί λα δώζεη πξνζθνξά ή ε πξνζθνξά ηεο
δελ ηθαλνπνηεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηόηε ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε άιιε
εηαηξεία. Αλ δελ ππάξρεη άιιε θαηάιιειε εηαηξεία, ηόηε απηό ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη
ζηελ εηζήγεζε (ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3, Αίηεκα Αγνξάο/Πξνκήζεηαο Υιηθώλ θαη Υπεξεζηώλ αμίαο
θάησ ησλ €15.000 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ έξγνπ.

6.

Οη εηαηξείεο από ηηο νπνίεο δεηνύληαη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε εηαηξείεο
πνπ εδξεύνπλ ζηελ Κύπξν. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ζην εμσηεξηθό πνπ
ζα κπνξνύζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπ έξγνπ, ηόηε απηό ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηώλεηαη είηε κε επηζηνιή/ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν/ ηειενκνηόηππν ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ή κε ζρεηηθή αλάιπζε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ, πνπ λα
εμεγά όηη είλαη ηερληθά αδύλαηε ή νηθνλνκηθά αζύκθνξε ε αγνξά από ην εμσηεξηθό.

7.

Οη ππεύζπλνη έξγσλ απνζηέιινπλ ηηο πξνζθνξέο απηέο θαη ηελ εηζήγεζε θαηαθύξσζεο
(ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3, Αίηεκα Αγνξάο/Πξνκήζεηαο Υιηθώλ θαη Υπεξεζηώλ αμίαο θάησ ησλ
€15.000 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζηνλ Τνκέα Σπκβάζεσλ. Η θαηαθύξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο, εθόζνλ ε αμία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ είλαη θάησ ησλ €15.000.

8.

Ο Τνκέαο Σπκβάζεσλ ζε δηάζηεκα 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα παξαιαβήο
εγθξίλεη ή απνξξίπηεη, εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο, ηελ εηζήγεζε θαηαθύξσζεο ηνπ ππεύζπλνπ

έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν Τνκέαο Σπκβάζεσλ αδπλαηεί λα ιάβεη ηελ απόθαζε έγθξηζεο,
απεπζύλεηαη (κέζα ζε 5 εκέξεο από ηελ εκέξα παξαιαβήο), ζην Δηεπζπληή Δηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθώλ ή ζηνλ Αληηπξύηαλε Δηεζλώλ Σρέζεσλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Δηνίθεζεο, γηα ηειηθή
απόθαζε ή πξνώζεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Σπκβνύιην Πξνζθνξώλ θαη Οηθνλνκηθώλ.
9.

Ο Τνκέαο Σπκβάζεσλ, όπνπ θξίλεη ρξήζηκν, κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ηηο δηάθνξεο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, πρ ζε πεξηπηώζεηο κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ θξίλεηαη ζθόπηκν λα
ελεκεξώλεηαη ε Υπεξεζία Πιεξνθνξηθώλ Σπζηεκάησλ γηα ηε γλώκε ηεο.

10.

Ο ππεύζπλνο Έξγνπ, αθνύ ιάβεη ηελ έγθξηζε από ηνλ Τνκέα Σπκβάζεσλ, πξνβαίλεη ζηελ
αγνξά απεπζείαο από ηνλ επηηπρόληα πξνζθέξνληα.

11.

Σηελ πεξίπησζε ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ, ν ππεύζπλνο έξγνπ παξαιακβάλεη ην πξντόλ ηεο
αγνξάο, ειέγρεη όηη εκπίπηεη νξζά ζηα πιαίζηα ηεο παξαγγειίαο πνπ έγηλε θαη απνζηέιιεη
ζηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο έληππν παξαιαβήο θαη απνδνρήο (Πηζηνπνηεηηθό Παξαιαβήο
Εμνπιηζκνύ/Πξνκεζεηώλ ≥ €2.000) καδί κε ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη από ηηο
Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο γηα λα νινθιεξσζεί ε πιεξσκή. Η αγνξά θαηαγξάθεηαη (όπνπ
εθαξκόδεηαη) ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

12.

Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηαο παξνδηθήο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο
έξεπλαο όπνπ ηπρόλ δελ ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο (αλά ην παγθόζκην) πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα εμππεξεηήζνπλ, ζα πξέπεη απηό λα ηεθκεξηώλεηαη κε επηζηνιή/ ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν/ ηειενκνηόηππν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ λα εμεγά ηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξνκήζεηα ηεο αλάγθεο απηήο.

13.

Σε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη κηα ζπλνιηθή αλάγθε ελόο έηνπο αμίαο πέξαλ ησλ
€15.000, λα δηαζπάηαη ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο θάησ ησλ €15.000. Σε πεξίπησζε πνπ γηα
κε πξνβιέςηκνπο ιόγνπο, ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί κηα αγνξά θάησ ησλ €15.000, απηό ζα
πξέπεη λα δειώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαη λα εμεγνύληαη κε
ιεπηνκέξεηα νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ αδύλαην λα πξνβιεθζεί ε ζπλνιηθή αλάγθε.

14.

Ο Τνκέαο Σπκβάζεσλ, ζα θξαηά ηζηνξηθό αξρείν όισλ ησλ αγνξώλ πνπ γίλνληαη κε απηή ηε
κέζνδν, ην νπνίν ζα εμεηάδεηαη πεξηνδηθά (ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην ρξόλν) καδί κε ηηο
Δηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο, γηα λα εκπινπηίδνληαη νη θεληξηθέο πξνζθνξέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

15.

Γηα αγνξέο κάηω ηων €2.000, ν αξηζκόο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα είλαη θάησ ησλ ηξηώλ,
θαη ε αγνξά γίλεηαη απεπζείαο από ηνλ ππεύζπλν έξγνπ ρσξίο ηελ αλάγθε έγθξηζεο από ηνλ
Τνκέα Σπκβάζεσλ. Όπσο θαη ζην ζεκείν 12, νη αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα δηαζπόληαη ζε
δηαθνξεηηθέο αγνξέο θάησ ησλ €2.000.

16.

Γηα αλάγθεο αμίαο πάνω από €15.000, ν ππεύζπλνο έξγνπ ζπκβνπιεύεηαη πξώηα ηνλ
Τνκέα Σπκβάζεσλ θαη ην γεληθό εγρεηξίδην γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθνξώλ θαη αγνξώλ, γηα
λα απνθαζίζεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί.

17.

Τν επηζπλαπηόκελν δηάγξακκα ξνήο (Παπάπηημα I) δείρλεη ζρεκαηηθά ηε δηαδηθαζία
αγνξάο πάλσ από €2000 θαη θάησ από €15.000 επξώ όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ (1-10).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζίαο αγνξώλ εθηηκώκελεο αμίαο πάλσ από €2.000 θαη θάησ από
€15.000
Αλάγθε γηα
€2.000<αγνξά<€15.000

Έξεπλα αγνξάο γηα
δηαζέζηκεο επηινγέο.

ΟΦΘ

Ζήηεζε πξνζθνξώλ
από 3 ηνπιάρηζηνλ
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο

ΟΦΘ

Εμαζθάιηζε
πξνζθνξώλ

Υπάξρεη
θαηαθπξσκέλε
πξνζθνξά

ΝΑΘ

Υπάξρεη άιινο
επηπξόζζεηνο
Οηθνλνκηθόο
Φνξέαο

ΝΑΘ

Αγνξά από πθηζηάκελε
πξνζθνξά

Ζήηεζε θαη
εμαζθάιηζε επηπιένλ
πξνζθνξώλ

ΟΦΘ
Τεθκεξησκέλε
αηηηνιόγεζε από
Υπεύζπλν Έξγνπ

ΝΑΘ

Σπκπιήξσζε
Εληύπνπ ΠΚ3

Απνζηνιή Εληύπνπ
ΠΚ3 ζηνλ Τνκέα
Σπκβάζεσλ

ΟΦΘ

Καηάιιεια
ζπκπιεξσκέλν
Έληππν ΠΚ3

ΝΑΘ

Έγθξηζε αηηήκαηνο
από Τνκέα
Σπκβάζεσλ

ΟΦΘ

ΟΦΘ

Απνζηνιή αηηήκαηνο
ζην ΣΠΟ

ΝΑΘ

ΝΑΘ

Αγνξά

ΝΑΘ

Έγθξηζε αηηήκαηνο
από ΣΠΟ

ΟΦΘ

Απόξξηςε
αηηήκαηνο αγνξάο

