
 

 

 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αριθμ. Πρωτ.: 2298-36453/12-07-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΤΑΠ/Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4782/2021 και ισχύει, για 

συμβάσεις κάτω των ορίων με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 ευρώ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι 

προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται στον πίνακα και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των 

ειδών της ομάδας για την οποία γίνεται προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων 

υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων 

βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών 

παραδοσιακών τυριών», συνολικού προϋπολογισμού 16.970,00 € (CPV: 33696500-0) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων. 

Η προς ανάθεση προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στο Τμήμα Β – Ειδικότεροι Όροι της Προκήρυξης. 

Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιείτε  στο  πλαίσιο  του  έργου  με  τίτλο  «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -
ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών». 

Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ στη 
διεύθυνση http://www.elgo.gr και στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών μιας ομάδας. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών της ομάδας. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, 
Ιωάννινα, τηλ. 2651094780, στο Πρωτόκολλο. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών: Από 14/07/2021, ημέρα Τετάρτη μέχρι και 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα (10 ημέρες), ώρα 
14:00 (σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1γ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 6 του ν. 4472/2017 και άρθρο 
117 παρ. 2, δηλαδή δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ – 
14/07/2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008911860). 

Ημερομηνία Διενέργειας (αποσφράγισης προσφορών): 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα (μετά από 3 ημέρες), ώρα 
10:00 (Άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, NUTS 

EL543 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

α/α Περιγραφή Π/Υ χωρίς ΦΠΑ (€) Π/Υ με ΦΠΑ 24% (€) 

1 Διάφορα αναλώσιμα μικροβιολογικού εργαστηρίου  11.100,00 13.764,00 

2 Διάφορα αναλώσιμα μοριακού εργαστηρίου 2.585,48 3.206,00 

ΣΥΝΟΛΟ 13.685,48 16.970,00 
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 

α/α Περιγραφή Ποσότητα 

1 Διάφορα αναλώσιμα 
μικροβιολογικού εργαστηρίου  

 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
αερόβιων βακτηρίων 

100 τεμάχια 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
εντεροβακτηριδίων 

100 τεμάχια 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
E.coli/κολοβακτηριδίων 

100 τεμάχια 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
ζυμών και μυκήτων 

100 τεμάχια 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
οξυγαλακτικών βακτηρίων 

100 τεμάχια 

 Petrifilm Πλακίδιο καταμέτρησης 
σταφυλόκοκκου 

100 τεμάχια 

 Πλαστικό πλακίδιο 
επίστρωσης/εξάπλωσης  

2 τεμάχια 

 Δισκάκι ταυτοποίησης 
σταφυλοκόκκων (coagulase-
positive) 

60 τεμάχια 

 Σετ ανάγνωσης petrifilm 
advanced 

1 τεμάχιο 

2 Διάφορα αναλώσιμα μοριακού 
εργαστηρίου 

 

 Test kit for Illumina iSeq-100  1 τεμάχιο 

 Adapter 36 x 0.2 ml PCR tubes for 
Qiagen QIAgility  

1 τεμάχιο 

 Chill bucket with beads 1 τεμάχιο 

 Thin wall PCR 8-strip tubes and 
flat 8-strip caps with writing 
surface 

1250 τεμάχια 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 

τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται 

στον πίνακα). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

•    Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα»/ΙΤΑΠ/Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

•    Διεύθυνση: Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, NUTS EL543 

•    Τηλέφωνο: 2651094780 

•    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): instgala@otenet.gr 

•    Ιστοσελίδα  (website): www.elgo.gr 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΤΑΠ – Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, Τμήμα Διοίκησης (Εθ. Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς – Ιωάννινα, τηλέφωνο 2651094780) και 

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr 

Πληροφορίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τα μέλη της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών: Δρ Μποσνέα Λουλούδα, Τηλ. 2651094781, Μαλάμου Ευδοκία, Τηλ. 
2651094786 και Καραμέτση Ανδρομάχη, Τηλ. 2651094780. 
Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Μ. Ματαράγκα, τηλέφωνο 
2651094782.  

Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος. Η προθεσμία άσκησής της κατά 
πράξης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
(άρθρο 127 του ν. 4412/2016). Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε 
(5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 127 του ν. 4412/2016). 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού  

ΤΜΗΜΑ Β.: Ειδικότεροι όροι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Πίνακας Συμμόρφωσης, Οικονομική Προσφορά, ΤΕΥΔ. 
 

 
Για το ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος 

Η Διευθύντρια 

 

 

       Δρ Ευθυμία Κονδύλη 

        Διευθύντρια Ερευνών 
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