INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.13 12:29:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ8ΑΘ469ΗΕΠ-ΔΟΥ

Αθήνα, 13/05/2019
Αρ. πρωτ. 2173

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την Προμήθεια Οπτικών Οπτομηχανικών αναλωσίμων και εργαστηριακών ειδών»
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου με τίτλο «Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις» (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ - MIS 5002409) του
Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό
σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής «Για την Προμήθεια Οπτικών - Οπτομηχανικών αναλωσίμων και
εργαστηριακών ειδών», CPV 38622000-1, 38623000-8, 38624000-5, 337900004, προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα
εννέα λεπτών (2.723,39€) πλέον του Φ.Π.Α.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 19PROC004931609
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.
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
αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως
άνω λόγων αποκλεισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27/05/2019 και
ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή
αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα,
ημιώροφος βιβλιοθήκης, γραφείο κας Σεριάτου, Γραμματεία ΙΘΦΧ, υπόψη Επιτροπής
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Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Δευτέρα 27/05/2019 και ώρα 15:00 με την ένδειξη «Για
την Προμήθεια Οπτικών - Οπτομηχανικών αναλωσίμων και εργαστηριακών ειδών».
Ο διαγωνισμός διενεργείται στις 29/05/2019 και ώρα 11:00, στην ως άνω διεύθυνση Λεωφ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, ημιώροφος βιβλιοθήκης, γραφείο κας Σεριάτου,
Γραμματεία ΙΘΦΧ .
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας, το αργότερο μέχρι τις 23/05/2019 και ώρα 15:00.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
στο +302107273794 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kandyla@eie.gr, υπόψη κ. Κάνδυλα.

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
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