
 

 

   

 

     

 

 

 

 
Ακινα,  9/12/2020 

                          Αρ. Ρρωτ.: 4271 
 

 

Περίληψη Διακήρυξησ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ 
 
 
Το Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν (ΕΙΕ) ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι προκηρφςςει ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά βάςει τιμήσ, για την προμήθεια Ερευνητικϊν Αναλωςίμων και Εργαςτηριακϊν  Ειδϊν. 
 
Τα υπό προμικεια είδθ, χωρίηονται ςε τμιματα ωσ ακολοφκωσ, με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του 
Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) και τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ: 
 

 
CPV 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ  

χωρίσ ΦΡΑ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ  

με ΦΡΑ 

TMHMA 1: KIT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟΡΑΤΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

33696500-0 16.500,00 € 17.490,00 € 

TMHMA 2:  KIT ΓΙΑ RNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 33696500-0 4.000,00 € 4.960,00 € 

 TMHMA 3:  KIT ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟ & 
ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΗΣΗ  DNA, RNA, ΡΩΤΕΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΓΟΝΙΔΙΩΝ , mRNA και 
lncRNA 

33696500-0 12.300,00 € 13.038,00 € 

TMHMA 4:  KIT ΦΑΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

33696500-0 8.100,00 € 8.586,00 € 

TMHMA 5: ENZYMA 24965000-6 3.900,00 € 4.836,00 € 

 TMHMA 6: ANTIΣΩΜΑΤΑ 33651520-9 1.700,00 € 1.921,00 € 

TMHMA 7:  ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ 19520000-7 10.000,00 € 12.400,00 € 

 
 
Κάκε μία από τισ υποβαλλόμενεσ προςφορζσ κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν και των 
αναγραφόμενων ποςοτιτων του τμιματοσ που αφορά. Ρροςφορζσ είναι δυνατόν να υποβάλλονται από 
ζναν οικονομικό φορζα για ζνα ι περιςςότερα τμιματα χωρίσ περιοριςμό μζγιςτου αρικμοφ τμθμάτων 
ανά προςφζροντα. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ, ςε ζναν προςφζροντα περιςςότερα του ενόσ τμιματα.  
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» (ΕΡΑνΕΚ) του ΕΣΡΑ 2014-2020, με 
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ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και με Ενδιάμεςο Φορζα 
Διαχείριςθσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ Ζρευνασ, 
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων. H 
προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Cloudscreen» (αγγλικόσ τίτλοσ 
«Cloudscreen»), με Ακρωνφμιο «Cloudscreen», με Κωδικό Ρρόταςθσ Τ2ΕΔΚ-03153 και Kωδικό Ρράξθσ 
(MIS) 5063394. 
Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ,  ανζρχεται ςτο ποςό των 56.500,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ  (προχπολογιςμόσ με  ΦΡΑ: 63.231,00 €). 
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με α/α 11812 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
ζργου : «Cloudscreen»  του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα (ΑΔΑ 9ΞΒ2469ΗΕΡ-ΕΩΑ). 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςμοί ι ενϊςεισ ι 
κοινοπραξίεσ με αντικείμενο απαςχόλθςθσ ςχετικό με το παρόν Ζργο, τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα ςτα 
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου 
(ΡΟΕ), θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997. 
 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό :103714 
 
Η περίλθψθ) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 
Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  www.eie.gr  ςτθν διαδρομι : ΝΕΑ ► Ρροςκλιςεισ – Ρροκθρφξεισ. 
 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
 
Στο Διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται 
ςτο 2% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, των τμθμάτων για τα οποία ζχει υποβλθκεί 
προςφορά. 
 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν,  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 
 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
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τθν Ραραςκευι 8/1/2021 και ϊρα 12:00. 

 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι . 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
μζχρι τθν Ρζμπτθ 7/1/21 και ϊρα 15:00. 
 
Ρροκθρφξεισ διατίκενται από τθ διαδικτυακι πφλθ  www.promitheus.gov.gr, όπου αναρτάται το κείμενο 
του Διαγωνιςμοφ. 
 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (8)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
 

Ο Διευκυντισ και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 
του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν 

 
 

Δρ. Βαςίλειοσ Γρθγορίου 
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