
 

   

 

     

 

 

 

 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 24.03.2020 

         Αρ. Πρωτ.:  1332 
 

 

Περίληψη Διακήρυξησ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ 
 
Σο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ενεργώντασ ωσ Αναθζτουςα Αρχή προκηρφςςει ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνιςμό για την προμήθεια ερευνητικοφ Εξοπλιςμοφ, με κριτήριο ανάθεςησ την πλέον 
ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ. 
Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ είναι η προμήθεια ερευνητικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ παροφςα ςφμβαςη υποδιαιρείται ςτα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1 : Προμήθεια  εγκατάςταςη και λειτουργίακρυογονικοφ αιςθητήραNMR (cold-probe) για το 
 αςματογρά οVarian 600 MHz του ΕΙΕ Ι    ε οδιαςμζνου με τρίακανάλιαεκπομπήσ-λή ησ (HCN)  με 
 υχόμενουσπροενιςχυτζσ  H και  3C ("13Cenhanced ) καθώσ και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ μονάδασ 
 φξησ ηλίου και ςυμπιεςτή (CPV: 33114000-2) εκτιμώμενησ αξίασ 88.000 00 πλζον ΦΠΑ. 

Τμήμα 2 : Προμήθεια  εγκατάςταςη και λειτουργίαΑυτοματοποιημζνουυςτήματοσΑποθήκευςησ  
Απεικόνιςησ και Ανίχνευςησ πρωτε νικών κρυςτάλλων ςε ελεγχόμενηθερμοκραςία (CPV: 38000000-5) 
εκτιμώμενησ αξίασ  48.387  0 πλζον ΦΠΑ. 

Προς ορζσ υποβάλλονται για ζνα μόνο τμήμα. 

Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι το Τπουργείο Ανάπτυξησ και Επενδφςεων   
Κωδ. Α 2020Ε  9 0063 

Θ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί ςτο πλαίςιο του Τποζργου  5 «INSPIRED - Προμήθεια Εξοπλιςμοφ 
ΕΙΕ» τησ  Πράξησ με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL 
BIOLOGY, DRUGSCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION»  
ακρωνφμιο «INSPIRED»  Κωδικό Πράξησ ΟΠ (MIS) 5002550  που χρηματοδοτείται από τη Δράςη 
«ΕΝΙ ΤΘ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ 
«Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΠΑ 20 4-2020  με 
ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπα κό Σαμείο Περι ερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ) (και με Φορζα 
Διαχείριςησ την Ειδική Τπηρεςία Διαχείριςησ του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ)  η οποία υπάγεται ςτην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείριςησ Προγραμμάτων Ευρωπα κοφ Σαμείου Περι ερειακήσ Ανάπτυξησ  Σαμείου υνοχήσ και 
Ευρωπα κοφ Κοινωνικοφ Σαμείου του Τπουργείου Ανάπτυξησ & Επενδφςεων).  

Θ ςυνολική προχπολογιςθείςα δαπάνη   ανζρχεται ςτο ποςό των 293. 20 00 €  
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 236.387  0 € και ΦΠΑ 56.732 90€). 

 

Θ δαπάνη για την εν λόγω ςφμβαςη βαρφνει κατά το ποςό των 272.000 € την με α α 4002025 9 
ςχετική πίςτωςη του προχπολογιςμοφ του Τποζργου  5 «INSPIRED - Προμήθεια Εξοπλιςμοφ ΕΙΕ»  του 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα (ΑΔΑ 6Π8Ο469ΘΕΠ-  Η) ενώ το υπόλοιπο ποςό βαρφνει την με 
α α 200 908 3 ςχετική πίςτωςη του προχπολογιςμοφ του ζργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξησ ΕΙΕ» του 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα (ΑΔΑ ΨΓΔΘ469ΘΕΠ-ΜΦ3) 
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Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν  υςικά ή νομικά πρόςωπα ή ςυνεταιριςμοί ή ενώςεισ ή 
κοινοπραξίεσ με αντικείμενο απαςχόληςησ ςχετικό με το παρόν Ζργο, τα οποία είναι εγκατεςτημζνα 
ςτα κράτη μζλη τησ Ευρωπα κήσ Ζνωςησ (ΕΕ) ή του Ευρωπα κοφ Οικονομικοφ  ώρου (ΕΟ ) ή ςε τρίτεσ 
χώρεσ που ζχουν υπογρά ει τη υμ ωνία Δημοςίων υμβάςεων (GPA) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου (ΠΟΕ)  η οποία κυρώθηκε με το νόμο 25 3  997. 
 
Θ προκήρυξη τησ παροφςασ ςφμβαςησ απεςτάλη με ηλεκτρονικά μζςα για δημοςίευςη ςτισ 
16.03.2020 ςτην Τπηρεςία Εκδόςεων τησ Ευρωπα κήσ Ζνωςησ (Θμερομηνία δημοςίευςησ : 20 3 2020 
κωδικόσ δημοςίευςησ: 2020 S 057-135425) 
 
Σο πλήρεσ κείμενο τησ παροφςασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ AΔΑΜ 20PROC006474230 2020-03-24). 
Σο πλήρεσ κείμενο τησ παροφςασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκε ακόμη και ςτη διαδικτυακή πφλη του 
Ε..Θ.ΔΘ.. :  http://www.promitheus.gov.gr  όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό : 90101 
 
Θ περίλη η) τησ παροφςασ Διακήρυξησ αναρτήθηκε ςτο διαδίκτυο  ςτον 
ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  όπωσ προβλζπεται ςτην περίπτωςη  6 τησ 
παραγρά ου 4 του άρθρου 2 του Ν. 386  20 0. 
Θ Διακήρυξη καταχωρήθηκε ςτο διαδίκτυο  ςτην ιςτοςελίδα τησ αναθζτουςασ αρχήσ  ςτη διεφθυνςη 
(URL) :  www.eie.gr  ςτην διαδρομή : ΝΕΑ ► Προςκλήςεισ – Προκηρφξεισ. 
 
Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςη με τα βαςικά ςτοιχεία τησ διαδικαςίασ ςφνα ησ τησ ςφμβαςησ  καθώσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πληρο οριών  ιδίωσ η ηλεκτρονική υποβολή  εκτελοφνται με τη χρήςη τησ 
πλατ όρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Θλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)  η οποία είναι 
προςβάςιμη μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτήματοσ. 
 
το Διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προς ορζσ. 
 
Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφνα ησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ  κατατίθεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ  ορείσ (προς ζροντεσ)   εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ  που ανζρχεται 
ςτο 2% τησ ςυνολικήσ εκτιμώμενησ αξίασ  εκτόσ ΦΠΑ   των τμημάτων για τα οποία ζχει υποβληθεί 
προς ορά. 
Ποςό εγγυητικήσ για το τμήμα   :  760 00 ευρώ ( ίλια ε τακόςια εξήντα ευρώ)  
Ποςό εγγυητικήσ για το τμήμα 2 : 2967 00 ευρώ (Δφο χιλιάδεσ εννιακόςια εξήντα ε τά ευρώ) 
 
Σο πιςτοποιημζνο ςτο ΕΘΔΘ  για την απος ράγιςη των  προς ορών,  αρμόδιο όργανο τησ 
Αναθζτουςασ Αρχήσ (Επιτροπή Διαγωνιςμοφ)  προβαίνει ςτην ζναρξη τησ διαδικαςίασ ηλεκτρονικήσ 
απος ράγιςησ των  ακζλων των προς ορών  κατά το άρθρο  00 του ν. 44 2 20 6  ακολουθώντασ τα 
εξήσ ςτάδια: 

 Θλεκτρονική Απος ράγιςη του (υπό) ακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ-Σεχνική 
Προς ορά» την Παραςκευή 24/04/2020  και ώρα 12:00 

 

 Θλεκτρονική Απος ράγιςη του (υπό) ακζλου «Οικονομική Προς ορά»  κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίςει η αναθζτουςα αρχή . 

 
Οι προς ορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ  ορείσ ηλεκτρονικά  μζςω τησ διαδικτυακήσ 
πφλησ μζχρι την Πέμπτη 23/04/2020 και ώρα 15:00. 
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Προκηρφξεισ διατίθενται από τη διαδικτυακή πφλη  www.promitheus.gov.gr, όπου αναρτάται το 
κείμενο του Διαγωνιςμοφ. 
Σα ςχετικά αιτήματα παροχήσ διευκρινίςεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά   το αργότερο δζκα ( 0)  
ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προς ορών και απαντώνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Θ.ΔΘ.. 

 
 

Ο Διευθυντήσ και Πρόεδροσ του Δ.. 
του Εθνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνών 

 
Δρ.  αςίλειοσ Γρηγορίου 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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