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Αθήνα, 6/3/2019 

Αρ. πρωτ. 1263β 

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (για τα τμήματα 2, 3, 4 και 5) και την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
(για τα τμήματα 1, 6 και 7), για την προμήθεια εξοπλισμού. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη, χωρίζονται σε τμήματα ως ακολούθως, με τους αντίστοιχους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: «Ανιχνευτής – Αναλυτής Χρωματογραφίας» (CPV 38430000-8) εκτιμώμενης 

αξίας 16.129,03€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2: «Εξοπλισμός ηλεκτροχημικού συστήματος – Ηλεκτρόδια και παρελκόμενα» (CPV 

31711140-6) εκτιμώμενης αξίας 16.129,03€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3: «Laser τριών γραμμών» (CPV 38636100-3) εκτιμώμενης αξίας 16.129,03€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 4: «Οπτικά εξαρτήματα φωτομέτρου Raman» (CPV 33114000-2) εκτιμώμενης αξίας 

44.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 5: «Εξαρτήματα για το DIAMOND ATR-IR» (CPV 38433300-2) εκτιμώμενης αξίας 

6.854,84€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 6: «Επέκταση τρίτης αρμονικής συχνότητας συστήματος Q-SWITCHED ND: YAG 

LASER» (CPV 38636000-2) εκτιμώμενης αξίας 3.629,03€ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 7: «Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης» (CPV 31612300-2) 

εκτιμώμενης αξίας 921,05€ πλέον ΦΠΑ 24% 
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα, ανέρχεται 

στο ποσό των 129.142,10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

104.146,85€ - ΦΠΑ: 24.995,25€). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 

: 500192647 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του 

Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΣΕ14510038) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 15 της Πράξης: «Εθνική Υποδομή 

Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5547/1674/Α2/31.10.2017 της 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002772. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή 
ενώσεις ή κοινοπραξίες με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν Έργο, τα οποία 
είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το 
νόμο 2513/1997. 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 
70551,70552,70590,70591. 
 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  
• αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010. 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):  www.eie.gr  στην διαδρομή : ΝΕΑ ► Προσκλήσεις – Προκηρύξεις. 
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Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 
 
Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών 
και 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. 
 
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των 
τμημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά. 
 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών,  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Τρίτη 2/4/2019 και ώρα 16:00. 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή . 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης μέχρι την Παρασκευή 29/3/2019 και ώρα 15:00  
 
Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή (βάσει 
της παρ 2.4.2.5 της διακήρυξης)  υποβάλλονται και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών μετά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, στη διεύθυνση Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, Ημιώροφος Βιβλιοθήκης, Γραφείο Α11 – Γραμματεία 
ΙΘΦΧ, υπόψη κας Π. Σεριάτου.  
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

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

 
 

 
 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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