
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 626/267/12.03.2021 
 

To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” 

της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», Έργο ΕΛΙΔΕΚ-1414, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

κάτω των ορίων, σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής  για τη διεξαγωγή  έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην 

Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- ΕuSocSurvey.  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 

σαράντα οκτώ λεπτών (103.535,48 €) , πλέον ΦΠΑ 24% (24.848,52 €). Η συνολική προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ 

(128.384,00 €).   

CPV: 79311200-9 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

σύμφωνα με την Απόφαση Χρηματ./ΕΛΙΔΕΚ 18500/4-11-2019.    

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) τα 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 ή σε τρίτες χώρες που έχουν  
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υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω υπηρεσία. 

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

 

 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 

του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση 

που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού. 

 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της 

προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ στις 12/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 06/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.  

 

Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.ekke.gr, στην ενότητα Νέα και 

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις διαγωνισμών, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 26/03/2021, ημέρα Παρασκευή.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
του Εθνικού Κέντρου  Κοινωνικών Ερευνών 

                                                                                     
 
        Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 
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