Διαδικαζία Αγορών για κοπούς Έρεσνας
Γηα αγνξέο γηα ζθνπνύο έξεπλαο, ν ππεύζπλνο εξεπλεηήο αθνινπζεί ην
δηάγξακκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I) γηα λα απνθαζίζεη ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη
λα αθνινπζεζεί.
Βήκα 1: Ο ππεύζπλνο εξεπλεηήο αμηνινγεί εάλ ε αλάγθε πνπ έρεη είλαη
βαζηθή ζηαζεξή αλάγθε ή παξνδηθή/εμεηδηθεπκέλε αλάγθε.
Παξνδηθέο
εξεπλεηηθέο αλάγθεο κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ από ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ. Παξ’ όια απηά πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζαο αγνξάο. Ωο εθ ηνύηνπ ν εξεπλεηήο
κπνξεί λα απνθαζίζεη είηε λα αθνινπζήζεη ηε ζπλήζε δηαδηθαζία δεκνζίσλ
πξνζθνξώλ ή λα δεηήζεη εμαίξεζε από απηή ηε δηαδηθαζία.
Βήκα 2: Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ν ππεύζπλνο εξεπλεηήο ηεθκεξηώλεη ζε
εηδηθό έληππν (ΕΝΣΤΠΟ ΠΚ5, Αίηεκα γηα Πξνκήζεηα Δξεπλεηηθνύ
Δμνπιηζκνύ/Αλαισζίκσλ/Υπεξεζηώλ ή Έξγσλ κε Απεπζείαο Αγνξά) ηελ
εμεηδηθεπκέλε αλάγθε έξεπλαο, θαη απεπζύλεηαη κέζσ ηνπ Τνκέα Σπκβάζεσλ
ζην Σπκβνύιην Πξνζθνξώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, δεηώληαο έγθξηζε γηα εμαίξεζε
από ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκνζίσλ πξνζθνξώλ.
Τν αίηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1./

Τεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο
1.1/ Τνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλάγθε είλαη εμεηδηθεπκέλε θαη
δελ απνηειεί ζηαζεξή ή βαζηθή δηαρξνληθή εξεπλεηηθή αλάγθε.
Δάλ ε αλάγθε ηθαλνπνηείηαη κόλν από έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ
ή ππεξεζία, ηόηε πξέπεη λα επεμεγνύληαη νη ιόγνη γηα ηελ
αλάγθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο (π.ρ. απαηηείηαη από ην
πξσηόθνιιν ή από ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ζπκβαηόηεηα ή
ζπγθξηζηκόηεηα κε άιιεο έξεπλεο, επηινγή εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα έξεπλαο θηι.)
1.2/

Τνπο ιόγνπο πνπ είλαη πξνηηκόηεξν λα κελ εθαξκνζηνύλ νη
δηαδηθαζίεο πξνζθνξώλ (π.ρ. έιιεηςε ρξόλνπ βάζε ζπκβνιαίνπ
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζπγθεθξηκέλε αλάγθε πνπ
παξέρεηαη από πνιύ πεξηνξηζκέλν αξηζκό εηαηξεηώλ, ην πξντόλ
θαηαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο έξεπλαο, θηι.)

2./

Γηεξεύλεζε Αγνξάο
Γηεξεύλεζε αγνξάο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλε
αλάγθεο αθνινπζώληαο ην πιαίζην πνπ δίδεηαη ζην (ΕΝΣΤΠΟ
ΠΚ5,
Αίηεκα
γηα
Πξνκήζεηα
Δξεπλεηηθνύ
Δμνπιηζκνύ/Αλαισζίκσλ/Υπεξεζηώλ ή Έξγσλ κε Απεπζείαο
Αγνξά). Δάλ ε αλάγθε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κόλν από έλα
(αλά ην παγθόζκην) νηθνλνκηθό θνξέα, ηόηε απηό πξέπεη λα
ηεθκεξηώλεηαη είηε κε επηζηνιή/ ειεθηξνληθό κήλπκα θηι 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 άιιν θνξέα (π.ρ. θνξέαο
ζην εμσηεξηθό).

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ αηηήκαηνο πξνο ην
Σπκβνύιην Πξνζθνξώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, ππάξρνπλ ζην εηδηθό έγγξαθν πεξί
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ γηα Σθνπνύο Έξεπλαο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II).
Βήκα 3: Ο Τνκέαο Σπκβάζεσλ δηαβηβάδεη κέζα ζε 8 εκέξεο ην αίηεκα ζην
Σπκβνύιην Πξνζθνξώλ θαη Οηθνλνκηθώλ. Γηα αγνξέο θάησ ησλ 15.000 επξώ,
ην ζέκα εμεηάδεηαη από ηνλ Τνκέα Σπκβάζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Αληηπξύηαλε
Γηεζλώλ Σρέζεσλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο
θαη Οηθνλνκηθώλ. Δάλ ην αίηεκα δελ εγθξηζεί, ηόηε ν ππεύζπλνο έξγνπ
αθνινπζεί αλάινγα ηε ζπλήζε δηαδηθαζία πξνζθνξώλ.
Ο Υπεύζπλνο Έξγνπ δύλαηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηόο ηνπ, λα
ζπλερίζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ εηαηξεία πνπ έρεη εγθξηζεί, γηα λα
θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή αγνξά. Ννείηαη όηη ε νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηελ ηηκή
αγνξάο, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηελ ηηκή (ζηα πιαίζηα ηνπ
20%), ε νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζην ΕΝΣΤΠΟ ΠΚ5 κε ηελ ππνβνιή ηνπ
αηηήκαηνο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε απεπζείαο αγνξά.
Όηαλ ην αίηεκα εγθξηζεί, ηόηε ν Τνκέαο Σπκβάζεσλ κέζα ζε πέληε εκέξεο
ππνβάιιεη πξνζρέδην ζπκβνιαίνπ αγνξάο ζηνλ ππεύζπλν έξγνπ ν/ε νπνίνο/α
ην εγθξίλεη, θαη ακέζσο απνζηέιιεηαη ε παξαγγειία ζηελ εηαηξεία. Τν
έγγξαθν απηό ζα πξέπεη λα πεξηέρεη όιεο ηηο δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ
πξνκεζεπηή θαζώο θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
πιεξσκή.
Βήκα 4 Ο 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 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.
Τν επηζπλαπηόκελν δηάγξακκα ξνήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III) δείρλεη ζρεκαηηθά ηε
δηαδηθαζία αγνξάο γηα ζθνπνύο έξεπλαο, όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.

