
 

 

   

 

     

 
 

 

 
             Αρ. Πρωτ.: 4768/9.12.21 
 

 
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών 

αναλωσίμων 
 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακών  αναλωσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

TMHMA 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΤΑ 
ME TO ΣΥΣΤΗΜΑ ION PROTON 

33696500-0 
 

16941,82 18945,16 

TMHMA 2 : ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 19520000-7 1220,00 1512,80 

TMHMA 3 : ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

24931250-6 861,10 939,64 

TMHMA 4 : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

33696500-0 
 

285,5 302,63 

 
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 σε έναν προσφέροντα περισσότερα του ενός τμήματα, συνδυάζοντάς τα με κάθε πιθανό τρόπο, 
εφόσον πληροί το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας και συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του παραρτήματος Ι. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.308,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 21.700,23€). 
 
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. 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην  ενότητα εργασίας 2 της Πράξης : «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού 
τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» με ακρωνύμιο 
FUNglucan, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3036/6.9.2018 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό 
MIS: 5031221. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ14510001). 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί α) η απόφαση με αρ. πρωτ.  4464/24.11.2021  (ΑΔΑ 97ΝΠ469ΗΕΠ-ΠΙΟ) 
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α  
καταχώρησης 3 στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΕΙΕ  β) Το με ΑΔΑΜ 
21REQ009626137 πρωτογενές αίτημα και η με ΑΔΑΜ 21REQ009635574 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος. 
 
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. 

 
Tο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  145885 και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 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. 
 
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 καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι : 10.1.2022 και ώρα 15:00. 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11.1.2022 2021 και ώρα 16:00. 
 

 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΩΑΙ469ΗΕΠ-Β63
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