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Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας 

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 
Αθήνα 116 35 
Πληροφορίες: κ. Πίσπας  
ΤΗΛ.: 210 7273824 
Εmail: pispas@eie.gr 

 

Αθήνα, 11/02/2019 

Α.Π. 18 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της πράξης «Εθνική 

Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-

/Νανοηλεκτρονικής» (MIS 5002772 – INNOVATION-EL) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ 

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχοντας 

υπόψη:  

1. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΙΕ 5000/15.11.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Εξοπλισμού 

2. Το γεγονός ότι για τα τμήματα 7, 9 και 10 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. ΕΙΕ 5000/15.11.2018 
Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού η διαδικασία είχε αποβεί 
άγονη 

3. Την απόφαση του ΔΣ/ΕΙΕ στη Συνεδρία 2018/25/21.12.18 βάσει της οποίας εγκρίθηκε η Προμήθεια 

Εξοπλισμού, για τα τμήματα για τα οποία η διαδικασία είχε αποβεί άγονη, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016). 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 

 

Καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Εξοπλισμού (CPV 

38425100-1, 38000000-5). Οι προδιαγραφές και οι ποσότητες περιλαμβάνονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Πράξη «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών 

και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 

«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με 

κωδικό πράξης ΣΑ 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Λεωφ. 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, ημιώροφος βιβλιοθήκης, γραφείο κας Σεριάτου, Γραμματεία 
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ΙΘΦΧ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pseria@eie.gr 

με την ένδειξη «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση υπ’ αριθμ. πρωτ. ΙΘΦΧ 18/11.02.19».  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00 

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Διευκρινίζεται ότι: α) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, β) 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

 

2. Περιεχόμενο προσφοράς 

 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα ΙΙ)  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα 

δηλώνεται: 

Α) Αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 

παρούσα πρόσκληση, για το τμήμα/τμήματα τα οποία υποβάλλω προσφορά 

 Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της 

μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 

άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών: 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται 

για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  

 2. Φορολογική ενημερότητα  

 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

 4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης 

του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των αναγραφόμενων 

ποσοτήτων του τμήματος που αφορά. Προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται από έναν οικονομικό 

φορέα για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς περιορισμό μέγιστου αριθμού τμημάτων ανά προσφέροντα. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε έναν 

προσφέροντα περισσότερα του ενός τμήματα. 

 

Τo κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή).  

   

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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Η διάρκεια της κάθε σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε 3 μήνες. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 5000/15.11.2018. 

 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Πίσπα στο τηλέφωνο 210 

7273824 ή στο e-mail: pispas@eie.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Ε.Ι. Καμίτσος 

Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου 4 

της Πράξης INNOVATION-EL 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Παράρτημα Ι: Τεχνικές Προδιαγραφές  

2. Παράρτημα ΙΙ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

mailto:lathiot@eie.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(με ΦΠΑ) 

 

 

 

1 

 

 

Μανόμετρα 

Δύο (2) μειωτήρες πίεσης αερίων (μανόμετρα) α) Αζώτου, β) 

Οξυγόνου με τις παρακάτω προδιαγραφές:  

1. Αριθμός μετρητών πίεσης ανά διάταξη: δύο (2), ένας για 

την ένδειξη της πίεσης εμφιάλωσης και ένας για την ένδειξη 

της πίεσης εξόδου  

2. Πίεση εισόδου: μέγιστη 230 bar  

3. Πίεση εξόδου: 0 - 10 bar, ελεύθερα ρυθμιζόμενη 

2 600,00€ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Οπτικές τράπεζες 

Δύο (2) οπτικές τράπεζες με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

•Πνευματική ενεργός απομόνωση δονήσεων με κατάλληλη 

αντλία χαμηλού θορύβου 

•Ενδεικτικές τιμές διαστάσεων 2000×1500×200 mm και 

ύψους ποδών 700 mm 

•Επιπεδότητα ± 0.1 mm ή καλύτερη σε επιφάνεια 1 m2 

•Οπές Μ6 σε διάταξη τετραγωνικού πλέγματος πλευράς 25 

mm 

•Ελάχιστες τιμές απομόνωσης δονήσεων στα 5 Hz: 

κατακόρυφη 85%, οριζόντια 85%  

•Επαναληψιμότητα αυτο-οριζοντίωσης 0.5 mm ή μικρότερη 

2 17.500,00€ 
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•Μεταφορά και τοποθέτηση από τον προμηθευτή 

•Αποξήλωση προϋπάρχουσας ξύλινης τράπεζας από τον 

προμηθευτή και  προσωρινή μεταφορά και επανατοποθέτηση 

στις νέες τράπεζες του απαραίτητου υπάρχοντος σε αυτή 

εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           6 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  τέσσερις (4) μήνες    

 
 
 

   

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(1) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(2) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

(1) Χ  (2) 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

       

       

       

       

       

       

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή Υποψήφιου Προμηθευτή 

 

 
 

 


