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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                       Θεσσαλονίκη  5-10-2020                         

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ                                 Αριθμ. Πρωτ.: 51594 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό- Διοικητικό 

Πληρ.: Φωτεινή Αθανασίου  

Τηλ.: 231 9991122 

Mail: athanasiou@elog.gr  
 

Προς: 

Ως συνημμένο πίνακα 

παραληπτών στο τέλος του 

εγγράφου 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση 

της προμήθειας  δύο (2) συστημάτων UPS για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων Ελέγχου 

Ποιότητας Γάλακτος  Ρεθύμνου και Μυτιλήνης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14β του ν.3429/2005, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 

1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011  ( ΦΕΚ 180 / Α΄ / 22.08.2011 ). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) και 9657/122441/10-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 

2537/25-11-2015) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1/65η/27 & 28-7-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  - ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τις υπ’ αριθμ. 11A/73η/23-3-2016 και 

01/95η/7-9-2017 επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής. 

4. Την υπ’ αριθμ. 05/84η/19 & 20.01.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. – 

ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα «Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης 

Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων». 
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5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)».  

6. Τα από 23-7-2020 και 3-8-2020 υπηρεσιακά σημειώματα των προϊστάμενων των Ε.Ε.Π.Γ 

Ρεθύμνου και Μυτιλήνης, σύμφωνα με τα οποία οι επανειλημμένες βλάβες των τροφοδοτικών 

αδιάληπτης ενέργειας (UPS), ενδέχεται να επηρεάσουν την σωστή και ασφαλή λειτουργία  των 

αναλυτικών συσκευών. 

7. Το από 18-9-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα – Εισήγηση  του υπεύθυνου συντήρησης 

εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, με θέμα 

«Προμήθεια συστήματος UPS για τα ΕΕΠΓ Ρεθύμνου και Μυτιλήνης» που αφορά στην ανάγκη 

προμήθειας  δύο (2) νέων συστημάτων UPS, για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων 

Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος  Ρεθύμνου και Μυτιλήνης.   

8. Την από 18-9-2020 σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων 

Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

9. Το γεγονός ότι η συνολική προκληθείσα δαπάνη, ύψους 10.000 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %,  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έτους 2020 (Κ.Γ.Λ 

14). 

10. Την υπ’ αριθμ. 3813/21-9-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΞ5ΤΟΞ3Μ-Γ11 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

 Για την κατάθεση προσφοράς που αφορά στην  προμήθεια  δύο (2) συστημάτων 

τροφοδοτικών αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων Ελέγχου 

Ποιότητας Γάλακτος  Ρεθύμνου και Μυτιλήνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του 

οικονομικού έτους 2020, του κωδικού 14, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Α. Αντικείμενο της προμήθειας  – Τεχνικές προδιαγραφές   

 

Στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος  Ρεθύμνου και Μυτιλήνης απαιτούνται  δύο (2) 

συστήματα τροφοδοτικών αδιάλειπτης ενέργειας (UPS), με σκοπό την υποστήριξη της  εύρυθμης 

λειτουργία των αναλυτικών συσκευών της FOSS , καθώς και του λοιπού εξοπλισμού των 

εργαστηρίων, όπως Η/Υ, εκτυπωτές κλπ.   

 

Α.1. Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2) τμήματα, ως κάτωθι: 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)  

ΡΕΘΥΜΝΟ 

2 ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
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 Κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή για το σύνολο των τμημάτων, υπό την 

προϋπόθεση του σημείου Β «Υποστήριξη συσκευών»  της παρούσας. 

 

Α.2. Ως  ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των UPS απαιτούνται τα εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ UPS 

NOMINAL POWER 20KVA-16KW 

INPUT VAC 3PHASES +N                                      

400VAC/36A 

OUTPUT VAC 3PHASES +N 
220 VAC / 30A  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

 

 

Β. Υποστήριξη συσκευών 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση τους σε πιθανή βλάβη 

των συστημάτων. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει απαραίτητα  να δηλώσουν και σημεία  πλήρους τεχνικής 

κάλυψης εντός των  ορίων της περιφερειακής ενότητας ή του νομού  που εδρεύει το κάθε 

εργαστήριο. 

 

Γ. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οδό Κηφισίας 33 και Αιγαίου, τ.κ. 54 248 

Θεσσαλονίκη, έως τις 12/10/2020 και ώρα 12:00 με την ένδειξη:  

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/10/2020 

 

Γ. Περιεχόμενα Προσφορών 

Στο φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

- Στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης και νόμιμης εκπροσώπησης 



 
- Τα σημεία  πλήρους τεχνικής κάλυψης, εντός των  ορίων της περιφερειακής ενότητας ή του 

νομού  που εδρεύει το κάθε εργαστήριο. 

- Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος 

- Οικονομική προσφορά, διατυπωμένη ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ. Επισημαίνεται 

πως η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δεσμεύει και να έχει ισχύ 30 ημέρες από την 

επόμενη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την παρούσα πρόσκληση. 

 

Δ. Κριτήρια ανάθεσης 

Από τη διαδικασία που περιγράφει η παρούσα πρόσκληση θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ε. Διαδικασία ανάθεσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο φορέας που θα επιλεγεί θα κληθεί να 

προσκομίσει, το αργότερο εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Το ως άνω πιστοποιητικό γίνεται 

αποδεικτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ 12 του Ν. 4412/2016. 

 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας κατά την ημερομηνία της 

ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Τα ως άνω πιστοποιητικά γίνονται αποδεικτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο της υποβολή 

τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ 12 του Ν. 4412/2016. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το ως 

άνω πιστοποιητικό γίνεται αποδεικτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ 12 του Ν. 4412/2016. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 80, παρ 12 του Ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

και, εφ’ όσον δεν υπάρχουν ελλείψεις ή άλλα προβλήματα, θα εκδοθεί σχετική απόφαση ανάθεσης. 
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Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 92, παρ 8 του Ν. 

4412/2016. 

 

Ζ. Διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών. 

 

ΣΤ. Προϋπολογισμός σύμβασης 

Το κόστος για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των δέκα 

χιλιάδων ευρώ (10.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Η. Τρόπος Πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά: 

 Παραστατικό του αναδόχου. 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για  την καταβολή της 

αμοιβής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί νομίμων κρατήσεων.  

 

                                                                 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                                                      Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

                                                                                      MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

                                                                                     & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1) Εταιρεία ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   info@anysma.gr 

2) Εταιρεία ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ     info@securitech.gr 

mailto:info@anysma.gr
mailto:info@securitech.gr


 

3) Εταιρεία   ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε-Ι.Ε.Π.Υ.Α  iraklio@zarifopoulos.com  

4) Εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ-ΣΤΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ E.E  info@aboutelectric.gr 

5) Εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ denexeihle243@hotmail.com 

6) Εταιρεία ΒΕΡΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ mouxtouris@yahoo.gr 

7) Εταιρεία ΚΑΚΚΑΡΟΣ ΑΒΕΕ  info@kakkaros.gr 

8) Εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  info@adamsups.gr 

9) Εταιρεία AENAOS ENERGY SYSTEMS sales@aenaos-systems.gr 

10) Εταιρεία V POWER  public@vpower.gr 
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