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Αθήνα, 27.10.2020 

                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:  3680 

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 νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για αποτελεσματικότερη 

ιχθυοκαλλιέργεια»,  Ακρωνύμιο «Fish_Superfoods», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο αξιολόγησης 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 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΕΙΔΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΩΝ 
33790000-4 7 5.850,00 7.254,00 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 19520000-7 16 10.650,00 13.206,00 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ 

PLATE READER 33790000-4 1 1.440,32 1.786,00 

ΤΜΗΜΑ 4: ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 33793000-5 24 4.036,00 5.004,64 

ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  & 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 33696500-0 10 8.064,00 9.999,36 

    

    

Κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο 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.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα  ανέρχεται στο ποσό των 

37.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€). 
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 400203414 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του έργου του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (ΑΔΑ Ψ0ΗΚ469ΗΕΠ-ΝΡΠ). 

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

ιχθυο-υπερτροφών για αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια»,  Ακρωνύμιο «Fish_Superfoods», 

Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03599 και Kωδικό Λογ. 3414 (ΑΔΑ: Ω8Χ6469ΗΕΠ-ΩΝ0), 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). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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   
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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 τις 12.11.2020 και ώρα 15:00 με την 

ένδειξη «Για προμήθεια 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 13.11.2020 και ώρα 11:00, στην ως άνω διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 
48, 116 35 Αθήνα, 3ος 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 προκήρυξης, 

μέχρι τις 5.11.2020 και ώρα 15:00 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gskretas@eie.gr και fotkalatzi@eie.gr 

 

 

 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

 

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου 
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