
 

 

 

     

 

 

 

 

         Αρ. Πρωτ.:  2633 / 25.06.2021 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Εργαστηριακών  Αντιδραστηρίων. 

 

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 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

με ΦΠΑ 

TMHMA 1: KIT ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NGS  

33696500-0 24.000,00 € 25.440,00 € 

TMHMA 2:  KIT ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ DNA ΚΑΙ RNA ΑΠΟ ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ 

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NGS 

33696500-0 18.800,00 € 19.928,00 € 

TMHMA 3:  KIT ΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ 

ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ (BARCODES) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ DNA 

33696500-0 2.490,00 € 3.087,60 € 

TMHMA 4:  KIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
33696500-0 7.500,00 € 7.950,00 € 

TMHMA 5: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NGS 
33696500-0 28.000,00 € 34.720,00 € 

 TMHMA 6: ASSAY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NGS 

33696500-0 28.000,00 € 29.680,00 € 

 

 

 

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 εφόσον πληροί το κριτήριο ανάθεσης 
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της παρούσας (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) και συμμορφώνεται 

πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«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. H

προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός γονιδιωματικών και 

μεταγραφωματικών προγνωστικών βιο-υπογραφών στον καρκίνο κεφαλής τραχήλου» (αγγλικός τίτλος 

«Determination of genomic and transcriptomic prognostic bio-signatures in head and neck cancer»), με 

Ακρωνύμιο «ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ», με Κωδικό Πρότασης Τ2ΕΔΚ-03266 και Kωδικό Πράξης (MIS) 5069133. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη,  ανέρχεται στο ποσό των 108.790,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  (προϋπολογισμός με  ΦΠΑ: 120.805,60€). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 5273 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

έργου : «ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ»  του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα (ΑΔΑ 6ΙΣΜ469ΗΕΠ-6ΦΔ). 

 

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 καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 21PROC008817545). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 134530 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Η περίληψη) της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοποhttp://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. 

ΑΔΑ: Ψ41Ω469ΗΕΠ-ΔΩΘ



 

 

 

 

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. 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 15
η
 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι : 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00. 

 

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 (8)  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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