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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

 
«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»  

 
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 

Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 30134/31-05-2022) με την 

ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162966) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, και 

συγκεκριμένα: 

ΤΜΗΜΑ Α: «Εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια για μοριακές αναλύσεις» (CPV: 33696500-0), 
εκτιμώμενης αξίας 17.636,70€, πλέον ΦΠΑ 24% (4.232,81€). 
ΤΜΗΜΑ Β: «Πλαστικά αναλώσιμα εργαστηρίου» (CPV: 19520000-7), εκτιμώμενης αξίας 13.480,00€,  
πλέον ΦΠΑ 24% (3.235,20€). 
ΤΜΗΜΑ Γ: «Αντιδραστήρια για αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων» (CPV: 24000000-4), εκτιμώμενης 
αξίας 8.210,00€, πλέον ΦΠΑ 6% (492,60€). 
ΤΜΗΜΑ Δ: «Αναλώσιμα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων» (CPV: 
24900000-3), εκτιμώμενης αξίας 16.710,00€, πλέον ΦΠΑ 6% (1.002,60€). 
 
Η εκτιμώμενη αξία για τα ανωτέρω εργαστηριακά αναλώσιμα είναι 56.036,70€ (χωρίς ΦΠΑ), 
(64.999,91€ με ΦΠΑ). 
 
1. Τόπος διάθεσης των υπό προμήθεια αγαθών:  

Όλα τα αναλώσιμα θα παραδοθούν στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, Περιοχή 
Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης, Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.   
 
2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Η επικοινωνία για 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 στο Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και συγκεκριμένα για θέματα που αφορούν στις τεχνικές 
προδιαγραφές των αναλωσίμων, τον κο Αντώνιο Ζαμπούνη και για θέματα του κειμένου της προκήρυξης 
την κα Αικατερίνη Μανδουραράκη. 

3. Κωδικοί CPV: 33696500-0, 19520000-7, 24000000-4, 24900000-3. 

4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών 
αναλωσίμων. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α: «Εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια για μοριακές αναλύσεις». 

ΤΜΗΜΑ Β: «Πλαστικά αναλώσιμα εργαστηρίου». 

ΤΜΗΜΑ Γ: «Αντιδραστήρια για αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων». 

ΤΜΗΜΑ Δ: «Αναλώσιμα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων». 

5. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις πενήντα έξι χιλιάδες και τριάντα 
έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (56.036,70€), χωρίς ΦΠΑ και στις εξήντα τέσσερις χιλιάδες και εννιακόσια 
ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (64.999,91€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

6. Χρηματοδότηση: O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσια του έργου με τίτλο «Νέες 
φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο ExoPeach2Ηealth. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», 
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(ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Κωδ. έργου: Τ2ΕΔΚ-02759, Κωδ. MIS: 5129416. 

 

7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης/Υποβολή προσφορών: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής. Ο διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

 

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.  

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 δώδεκα (12) 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 01/07/2022, 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 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 

13. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς 
τον ΦΠΑ. 

Αναλυτικά για το κάθε Τμήμα: 

 

Τμήμα 
Είδος εργαστηριακών 

αναλωσίμων 

Προϋπολογισμός 

 (χωρίς ΦΠΑ) 

Απαιτούμενη 

Εγγυητική Επιστολής 

Συμμετοχής (2%) 

Α 

 

Εργαστηριακά 

αναλώσιμα και 

αντιδραστήρια για 

μοριακές αναλύσεις 

(CPV:33696500-0) 

17.636,70€ 352,73€ 

Β 
Πλαστικά αναλώσιμα 

εργαστηρίου 

(CPV:19520000-7) 

13.480,00€ 269,60€ 
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Γ 

Αντιδραστήρια για 

αναλύσεις 

περιβαλλοντικών 

δειγμάτων (CPV: 

24000000-4) 

8.210,00€ 164,20€ 

Δ 

Αναλώσιμα 

τριχοειδούς 

ηλεκτροφόρησης και 

ποσοτικοποίησης 

νουκλεϊκών οξέων 

(CPV: 24900000-3) 

16.710,00€ 334,20€ 

 

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 έως δέκα (10) 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 ανάρτησης της Περίληψης στον Ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/:  10/06/2022. 
Ημερομηνία καταχώρησης της Διακήρυξης (τεύχος) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 10/06/2022. 
Το πλήρες κείμενο (τεύχος) της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.elgo.gr ενώ η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες της 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elgo.gr/
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