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Περίληψη Προκήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλωσίμων» 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή,  στο πλαίσιο υλοποίησης του 
του έργου με τίτλο «Παραγωγή Υδρογόνου μέσω φωτοβολταικών - HYDROSOL» της Πράξης  και 
κωδικό Τ3ΕΡΑ-, του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, προκηρύσσει Συνοπτικό 
Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, «Για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, CPV, Χημικά προϊόντα 
(24000000-4),  Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί (33790000-4), 
Γυάλινα είδη εργαστηρίου (33793000-5), Χημικά αντιδραστήρια (33696300-8), Λαμπτήρες 
(31531000-7), Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες (33760000-5), 
Γάντια μιας χρήσης (18424300-0), αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας (39222100-5) 
προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ (11.479 €) 

πλέον του Φ.Π.Α.  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 18REQ004309747 

 
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, 2,4 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. 
 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, (ταχυδρομικά ή 
αυτοπροσώπως), στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, ημιόροφος 
(κτίριο βιβλιοθήκης Γραφείο Κας Σεριάτου   Γραμματεία ΙΘΦΧ, υπόψη Επιτροπής Aξιολόγησης, έως 
την 8.2.2019  και ώρα 15:00 με την ένδειξη «Για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» 
 
Ο διαγωνισμός διενεργείται (αποσφράγιση υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής» και 
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«τεχνική προσφορά») στις 12.2.2019 και ώρα 11:00, στην ως άνω διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, ημιόροφος (κτίριο βιβλιοθήκης Γραφείο Κας Σεριάτου   
Γραμματεία ΙΘΦΧ, 
 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 
το περιεχόμενο της παρούσας, το αργότερο μέχρι τις 31.1.2019 και ώρα 15:00. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο +302107273838 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση gmousdis@eie.gr, υπόψη Γ. Μούσδη. 

 
 

 
Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
 
 
 
 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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