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Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό
Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ερευνητικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα 1 : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία κρυογονικού αισθητήρα NMR (cold-probe) για
το φασματογράφο Varian 600 MHz του ΕΙΕ/ΙΧΒ, εφοδιασμένου με τρία κανάλια εκπομπής-λήψης
(HCN), με ψυχόμενους προενισχυτές 1H και 13C ("13C enhanced") καθώς και συνοδευτικού
εξοπλισμού μονάδας ψύξης ηλίου και συμπιεστή (CPV: 33114000-2) εκτιμώμενης αξίας 88.000,00
πλέον ΦΠΑ.
Τμήμα 2 : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αποθήκευσης,
Απεικόνισης και Ανίχνευσης πρωτεϊνικών κρυστάλλων σε ελεγχόμενη θερμοκρασία (CPV:
38000000-5) εκτιμώμενης αξίας 148.387,10 πλέον ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,
Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ11910063
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 15 «INSPIRED - Προμήθεια
Εξοπλισμού ΕΙΕ» της Πράξης με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON
INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL
CHARACTERIZATION», ακρωνύμιο «INSPIRED», Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5002550, που
χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) (και με Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), η οποία
υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 293.120,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 236.387,10 € και ΦΠΑ
56.732,90€).
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει κατά το ποσό των 272.000 € την με α/α 400202519
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Υποέργου 15 «INSPIRED - Προμήθεια Εξοπλισμού ΕΙΕ»
του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (ΑΔΑ 6Π8Ο469ΗΕΠ-Β1Ζ) ενώ το υπόλοιπο ποσό βαρύνει
την με α/α 200190813 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΙΕ» του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (ΑΔΑ ΨΓΔΗ469ΗΕΠ-ΜΦ3)
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.
Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
17/07/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ημερομηνία δημοσίευσης :
21.07.2020 κωδικός δημοσίευσης: 2020/S 139-341631)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 20PROC007060954).
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 : 94669
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.
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.
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.
Ποσό εγγυητικής για το τμήμα 1 : 1760,00 ευρώ (Χίλια εφτακόσια εξήντα ευρώ)
Ποσό εγγυητικής για το τμήμα 2 : 2967,00 ευρώ (Δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εφτά ευρώ)
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:
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Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Τρίτη 18/08/2020 και ώρα 12:00.



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 τη Δευτέρα 17/08/2020 και ώρα 15:00.
Επισημαίνεται ότι έχει γίνει σύντμηση προθεσμίας κατά πέντε (5) ημέρες βάσει του άρθρου 27
παρ.4 του Ν.4412/16.
Προκηρύξεις διατίθενται από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, όπου αναρτάται το
κείμενο του Διαγωνισμού.
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

