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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2/59/04-01-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

 

“Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές 
Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του” 

 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. 
διακήρυξης 2/59/04-01-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική 
υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106690) και κριτήριο ανάθεσης την  
πλέον  συμφέρουσα από  οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής, για την Προμήθεια Οργάνων και 
Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του, 
με εκτιμώμενη καθαρή αξία 702.600,00 € και συνολική αξία 871.224,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

1. Τόπος διάθεσης των υπό προμήθεια αγαθών: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)/Τμήμα Γάλακτος 
 

Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 3, ΤΚ 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 
Τηλ. : 2651094780 
Fax : 2651092523 
E-mail: instgala@otenet.gr  
Κωδικός NUTS: EL543 

 
2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: 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. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του 
Τμήματος Γάλακτος (Ιωάννινα) από ώρα 08:00 έως 15:00. 

 

3. Κωδικός  CPV:  38430000-8  «Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης», FG11-2  « Για 

επιστημονικούς σκοπούς». 
 

4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για την εκτέλεση  μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μοριακών αναλύσεων του γάλακτος 
και των προϊόντων του,  στα  πλαίσια  του Υποέργου 1  «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού»   της   
Πράξης:   «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά 
μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών 
προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5045647 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
 
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: 

1.1. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (UHPLC) – φασματομετρίας μαζών (MS και 
λειτουργία MS / MS) υψηλής διακριτικής ικανότητας, τεχνολογίας q-TOF, κατάλληλο για στοχευμένη και 
μη στοχευμένη ανάλυση (ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισμό) μεγάλου εύρους 
οργανικών ουσιών (1 τεμ.), 

Τμήμα 2: 

2.1. Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υγρά (1 τεμ.), 2.2. Σύστημα προσδιορισμού 

φυσικοχημικών παραμέτρων σε στερεά (1 τεμ.), 

Τμήμα 3: 

3.1. Σύστημα ανίχνευσης και μέτρησης μικροβιακής καλλιέργειας με τη μέθοδο της εμπέδησης (impedance 

technique) (1 τεμ.), 
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Τμήμα 4: 

4.1. Σύστημα μέτρησης σωματικών κυττάρων και μεμονωμένων βακτηριακών κυττάρων στην ίδια συσκευή 

με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής (flow cytometry) (1 τεμ.), 
Τμήμα 5: 

5.1. Σύστημα προσδιορισμού της ευαισθησίας/ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά (1 

τεμ.), 
Τμήμα 6: 

6.1. Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με μικροπλακίδια (1 τεμ.), 
Τμήμα  7: 

7.1. Σύστημα γενετικού αναλυτή (1 τεμ.), 
Τμήμα 8: 

8.1. Σύστημα καταγραφής, απεικόνισης και προσδιορισμού της ποιότητας και του μεγέθους των 

νουκλεϊκών οξέων βάσει ηλεκτροκινητικών μεθόδων διαχωρισμού (capillary electrophoresis) (1 τεμ.), 
Τμήμα 9: 

9.1. Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών αναλύσεων: εργαστηριακή συσκευή 

λυοφιλοποίησης, σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού, καταψύκτης -80oC, παγομηχανή (1 τεμ. από 

κάθε είδος) και  
 

5. Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις επτακόσιες δύο 

χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (702.600,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες και εξακόσια 

είκοσι τέσσερα ευρώ (168.624,00 €). Οι επιμέρους προϋπολογισθείσες καθαρές αξίες ανά τμήμα ειδών 

είναι οι ακόλουθες: Τμήμσ 1: 360.000,00€, Τμήμα 2: 76.500,00€, Τμήμα 3: 26.600,00€, Τμήμα 4: 44.500,00€, 

Τμήμα 5: 21.000,00€, Τμήμα 6: 52.000,00€, Τμήμα 7: 77.000,00€, Τμήμα 8: 25.000,00€ και Τμήμα 9: 

20.000,00€. 
 

6. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910106) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

7. Κριτήριο  ανάθεσης της σύμβασης/Υποβολή προσφορών: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής θα πρέπει όμως να 

ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών όπως δίνονται στο Παράρτημα 

I της παρούσας διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Προσφορές μπορούν να 

υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα. Τα τμήματα δεν μπορούν να διασπαστούν στα 

επιμέρους αυτών είδη και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο 

των ειδών κάθε τμήματος (π.χ. τμήμα 1, τμήμα 2, τμήμα 5, τμήμα 6 και τμήμα 9). Δηλαδή, προσφορές για 

μεμονωμένα είδη των τμημάτων 1, 2, 5, 6 και 9 δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

8. Δικαίωμα  συμμετοχής:  Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του 

Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.     Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

10.   Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  Οι  υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άνοιγμα 

προσφορών). 
 

11.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 

12.  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η διαδικασία ανοίγματος των 

προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

στις 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (3 ημέρες μετά). 

13.   Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά ανά τμήμα ειδών: 

Τμήμα 1: 7.200,00€, Τμήμα 2: 1.530,00€, Τμήμα 3: 532,00€, Τμήμα 4: 880,00€, Τμήμα 5: 420,00€, Τμήμα 6: 

1.050,00€, Τμήμα 7: 1.540,00€, Τμήμα 8: 500,00€ και Τμήμα 9: 400,00€, που αντιστοιχεί στο 2% του 

προϋπολογισμού της σύμβασης του κάθε τμήματος ειδών χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 

14.   Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 
 

15.  Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να 

ασκηθεί ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή παράλειψης του 

αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV ν. 4412/16). 
 

16.   Δημοσιότητα:   Ημερομηνία   αποστολής   περίληψης   της   Διακήρυξης   στην   Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/02/2021, ημέρα Τρίτη. 
Ημερομηνία      ανάρτησης            της      Περίληψης      στις      22/02/2021, ημέρα Δευτέρα στον      Ιστότοπο: 
http://et.diavgeia.gov.gr/. 
Ημερομηνία καταχώρησης της Περίληψης και της Διακήρυξης (τεύχος) στις 22/02/2021 στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Ημερομηνία ανάρτησης της  Περίληψης και της Διακήρυξης (τεύχος) στις 23/02/2021 στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  http://www.elgo.gr. 
Το  πλήρες  κείμενο  (τεύχος)  της  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Δεν απαιτείται δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα άρθρα 377 

και 379, παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016.  
 

17.   Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 106690 ΕΣΗΔΗΣ 
 

 
 

      Ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής  
                Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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