ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.
για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο:
«Προμήθεια Εργαστηριακού/ Ερευνητικού Εξοπλισμού»
Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επωνυμία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ
- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

997604027

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11145

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

+302310365399

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

info@elgo.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ευριδίκη Μπουκουβάλα
boukouvala@vri.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του
διαδίκτυο (URL)

προφίλ

αγοραστή

www.elgo.gr, www.vri.gr
στο

http://www.elgo.gr/index.php/el/

Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ«ΔΗΜΗΤΡΑ» www.elgo.gr (http://elgo.gr)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα που
ανήκει στο Κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Ιδρύθηκε με την ΚΥΑ
188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
ΔΗΜΗΤΡΑ συγχωνεύθηκαν: α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) ο Οργανισμός Γεωργικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) ο Οργανισμός
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) ο Ελληνικός Οργανισμός
Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).
Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» που λειτουργεί
ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ίδρυσής του.
I.4) Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αγροτική Έρευνα, η Πιστοποίηση, η Αγροτική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση.
Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος και πρωτόκολλο διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» με
αριθμ. πρωτ..
ΙΙ.1.2) Κωδικοί λεξιλογίου CPV :
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης: Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και λοιπού εξοπλισμού.
ΙΙ.1.4) Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και λοιπού εξοπλισμού»
που συνίσταται από τα ακόλουθα είδη:

1ο Τμήμα: CPV: 33152000-0, Προϋπολογισμού 3.750€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., «Κλίβανος υγρής
αποστείρωσης»
2ο Τμήμα: CPV: 44615000-4, Προϋπολογισμού 1.150€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., «Δοχείο αποθήκευσης
δειγμάτων σε υγρό άζωτο»
3ο Τμήμα: CPV: 39711120-6, Προϋπολογισμού 1.920€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., «Καταψύκτης -25ºC»
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία (αξία χωρίς ΦΠΑ): 6.820 ευρώ (€) και 8.456,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
II.1.6) Χρονική διάρκεια έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.
ΙΙ.1.7) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα ειδών. Μπορούν να
υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα ειδών. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μεμονωμένα είδη ενός
τμήματος.
ΙΙ.2) Περιγραφή
ΙΙ.2.1) Τόπος εκτέλεσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Θέρμη Θεσσαλονίκης).
ΙΙ.2.2) Κριτήρια ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω:
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας ποιοτικά προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω :
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο
και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής.
Η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 70%.
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο
αξιολόγησης.
Η Οικονομική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 30%.
- Κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με
τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 70% x (Βi / Bmax) + 30% x (Kmin / Ki) όπου :
Bmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Tεχνική Προσφορά
Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Κmin : το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi : το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
Λi : η συνολική βαθμολογία από την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς
Η τιμή Λi στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
ΙΙ.2.3) Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 10 μηνών, χωρίς δικαίωμα
παράτασης.
ΙΙ.2.4) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές.
ΙΙ.2.5) Φορέας αρμόδιος για την παραλαβή των αγαθών της σύμβασης: Η Επιτροπή Παραλαβής του Ινστιτούτου
Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ».
ΙΙ.2.6) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η σύμβαση σχετίζεται με πρόγραμμα
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ΙΙ.2.7) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού του
Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων
και την παραγωγή νέων προϊόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 20142020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.756/20-02-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει
λάβει κωδικό MIS 5010614. Η παρούσα σύμβαση συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία 20142020. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ (24%) της σύμβασης συνολικού ύψους 1.636,80€ αποτελεί μη επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια δημ. συμμετοχή.
Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο Τεύχος της Προκήρυξης του διαγωνισμού.
ΙΙΙ.1.2) Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) του/των προσφερόμενου/ων
τμήματος/τμημάτων ειδών ως εξής:
Για το Τμήμα 1:75€, Τμήμα 2:23€ και Τμήμα 3:38,40€,
ΙΙΙ.1.3) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας (με τα τμήματα ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορές).

ΙΙΙ.1.4) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους (π.χ. οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο).
ΙΙI.1.5) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά για τα Τμήματα με επιμέρους προυπολογισμό από 1€ έως 5.000,00 €,
χωρίς Φ.Π.Α., θα πρέπει να διαθέτουν:
i) ειδικό [σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης] ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2018,
2019 και 2020 από 1.000,00 € έως 5.000,00 €.
ii) Να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, ύψος
1.000,00 € έως 5.000,00 €.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη
της ένωσης.
ΙΙI.1.6) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας (2018-2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 5.000
ευρώ β) να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού του ΙΚΕ
στη χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού. γ) να διαθέτουν εξοπλισμό σύμφωνο με τα πρότυπα της ΕΕ και σήμανση
CE. Προς απόδειξη πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου συμμετοχής, ο προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο
Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής:Πιστοποιητικά κατά EN ή ISO 9001 ή κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα
για τις ομάδες ειδών 1 και 3. Για την ομάδα 2 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001.
Τμήμα ΙV: Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η
διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:......, ημέρα ... και ώρα 23:59:59.
IV.2.2) Γλώσσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές: Ελληνική.
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οκτώ (8) μήνες μετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
IV.2.4) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 30 ημέρες από την
δημοσίευση στην ΕΕΕΚ. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» γίνεται την .... ..... και ώρα ....., τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής
Τόπος η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εξουσιοδοτημένα άτομα για την αποσφράγιση
των προσφορών είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του ΕΛΓΟ–«ΔΗΜΗΤΡΑ»/Ινστιτούτο
Κτηνιατρικών Ερευνών, σύμφωνα με την έγκριση υλοποίησης του έργου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ κατά την 111η Συνεδρίαση /26-04-2018, με αριθμό θέματος 27.
Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές.
V.2) Διαδικασίες προσφυγής
V.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
V.2.2) Υποβολή προσφυγών: Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου.
V.2.3) Προθεσμίες προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα
(10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
V.3) Δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης
Η προκήρυξη (περίληψη) και το πλήρες κείμενο (τεύχος) της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στις ../,,/… στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο (τεύχος) της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στην ΕΕΕΚ και στον ελληνικό τύπο.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στις ..... στο διαδίκτυο στον ιστότοπο:
http://et.diavgeia.gov.gr/.
Στην ανοικτή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά
μέσα, ορίζονται οι 30 ημέρες.
Η προκήρυξη (περίληψη) και το πλήρες κείμενο (τεύχος) θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.elgo.gr
Για την Αναθέτουσα Αρχή
Σέρκος Χαρουτουνιάν
Πρόεδρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»

