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Αθήνα, 22/11/2019 

                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.   5234 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» ΤΟΥ ΙΧΒ 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» 

στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-

γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» με ακρωνύμιο FUNglucan, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Τα υπό προμήθεια είδη, χωρίζονται σε τμήματα ως ακολούθως, με τους αντίστοιχους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

ΤΜΗΜΑΤΑ CPV ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1: αντιδραστήρια για πειράματα αλληλούχισης νέας 
γενιάς (NGS) 

33696500-0 7.600,00 € 9.424,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2: αντιδραστήρια για πειράματα αλληλούχισης 
νουκλεικών οξέων 

33696500-0 400,00 € 496,00 € 

 

Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα αφορά επι ποινή αποκλεισμού το σύνολο των 

τμημάτων. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου 

λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων», 

αγγλικό τίτλο «Development of a novel functional food enriched with β-glucans isolated from edible 

mushrooms of Greek habitats», ακρωνύμιο «FUNglucan», Κωδικό Πρότασης Τ1ΕΔΚ-03404, Κωδικό 

Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5031221, που χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», 

με Κωδικό ΟΠΣ 2076, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (και με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 400192494 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του έργου του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα ( ΑΔΑ 7Ζ0Β469ΗΕΠ-ΥΘΦ). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ14510001). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

ΑΔΑ: Ψ669469ΗΕΠ-ΘΟΩ
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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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από το Διαγωνισμό οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν πληρούν τους 

όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 73, παρ. 1,2  του Ν.4412/2016 και δηλώνονται 

προκαταρκτικά στις ενότητες Α και Β  του  μέρους ΙΙΙ, του ΤΕΥΔ. 

Επίσης, αποκλείει από το Διαγωνισμό οικονομικούς φορείς οι οποίοι δεν πληρούν τους εξής όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 73, παρ. 4  του Ν.4412/2016 και οι οποίοι δηλώνονται 

προκαταρκτικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς στην ενότητα Γ του  μέρους ΙΙΙ, του ΤΕΥΔ  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):   http//www.eie.gr   

Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως), 

στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, τρίτος όροφος, γραφείο κας Καλατζή, 

Γραμματεία ΙΧΒ, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έως την Τρίτη 3/12/2019 και ώρα 15:00 

με την ένδειξη «Για Εργαστηριακών Αναλωσίμων». Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται (αποσφράγιση υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής» και «τεχνική 

προσφορά») στις 4/12/2019 και ώρα 11:00, στην ως άνω διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 

116 35 Αθήνα, 3
ος

 όροφος, γραφείο κας Καλατζή, Γραμματεία ΙΧΒ . 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας, μέχρι 

τις 27/11/2019 και ώρα 14:00 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις stellak@eie.gr και fotkalatzi@eie.gr 

 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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