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                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 1645/24197/12-05-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ) 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια 
εξοπλισμού. Συγκεκριμένα: Ομάδα Α: Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (Σαρωτής) (CPV: 38520000-6,  

38430000-8) μέχρι του ποσού των 6.250,00 €, Ομάδα Β: Φορητός υπολογιστής (CPV: 30213100-6) μέχρι του ποσού των 

1.500 €, Ομάδα Γ: 1) Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6,  
38430000-8),μέχρι του ποσού των 12.000,00 €, 2) Φασματοφωτόμετρο ορατού & υπεριώδους φάσματος διπλής δέσμης  

(CPV: 38433000-9), μέχρι του ποσού των 7.000,00 €, Ομάδα Δ: 1) Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων (4) ψηφίων (CPV: 
38311100-9) μέχρι του ποσού των 1.310,00 €, 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρος με εξαρτήματα (CPV: 42931100-2) μέχρι του 

ποσού των 4.210,00 €, 3) Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος (CPV: 38430000-8), 4) Αναδευτήρας μαγνητικός 

θερμαινόμενος (CPV: 38436410-7) μέχρι του ποσού των 380,00 €, 5) εργαστηριακή πιπέτα (0,5-5 mL) (CPV: 38437000-7) 
μέχρι του ποσού των 190,00 €, Ομάδα Ε: Αυτόματος Τιτλοδότης  (CPV: 38434560-9), μέχρι του ποσού των 8.000,00 €, 

συνολικού προϋπολογισμού για όλες τις ομάδες 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά τα είδη 
περιγράφονται στο σώμα της προκήρυξης (ΤΜΗΜΑ Β).  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς 

γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» (GoCitrus) στα πλαίσια της Δρασης  

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 - 2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 
(Ι.ΕΛ.Υ.Α.), με Συντονιστή Έργου και Επιστημονικό Υπεύθυνο για το Ι.ΕΛ.Υ.Α τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα-Ερευνητή Γ’. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας, 

με την προϋπόθεση να εκπληρώνεται το σύνολο των απαιτήσεων/τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους ομάδα της προσφοράς  
πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται 

αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: (Ι.ΕΛ.Υ.Α), στη Λεωφόρο Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη, τηλ. 2821083410,  
στη Γραμματεία. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Δευτέρα, 24-05-2021 και ώρα 14:00 μ.μ 

Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Τρίτη, 25-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας: (ΙΕΛΥΑ), στη Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά 

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

ανά ομάδα 

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π



 

Λεωφόρος Καραμανλή 167, Αγροκήπιο, 73134, Χανιά  Κρήτης  ΤΗΛ: 28210 83410,  E-mail: sec.cha@elgo.iosv.gr 

 Επωνυμία :Ελληνικός Γεωργικό Οργανισμός–ΔΗΜΗΤΡΑ/Ι.ΕΛ.Υ.Α. 

 Διεύθυνση : (Ι.ΕΛ.Υ.Α.), Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά 

 Τηλέφωνο:28210-83410 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): sec.cha@elgo.iosv.gr 

 Ιστοσελίδα (website):www.elgo.gr 

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ /Ι.ΕΛ.Υ.Α. Γραμματεία,  
Λεωφόρος Καραμανλή 167, τηλέφωνο 28210 83410 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr. 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα, 

στο τηλέφωνο 210 8392205. 

 

ΤΜΗΜΑ Α, Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Β,Γ,Δ: Υποδείγματα: Σχέδιο Σύμβασης, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας Συμμόρφωσης,Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

 
 

         Η Διευθύντρια του ΙΕΛΥΑ 

 
 

 
 

Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου 
Διευθύντρια Ερευνών 
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