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ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                      Θεσσαλονίκη, 15/03/2022 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  672/14562 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού 

 

Το Ινστιτούτο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), μετά το αριθ. πρωτ. 582 / 12903 / 04.03. 

2022 Υπηρεσιακό σημείωμα - Αίτημα του Δρος Ιωάννη Σακαρίδη Εντεταλμένου Ερευνητή 

του ΙΚΕ (2310 36.53.89) και την Απόφαση δέσμευσης δαπάνης: ΑΠ: 10142/2022 

(24/02/2022), AA: 1575 (ΑΔΑ: 9ΙΞΖΟΞ3Μ-ΡΜΧ και ΑΔΑΜ 22REQ010118677) 

ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επιλογή αναδόχου 

προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης νοθείας 

και ταυτοποίησης προϊόντων που παράγονται από γάλα ελληνικών φυλών αιγών (ακρωνύμιο: 

GRAEGA CHEECE)».  
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αναθέτουσα αρχή Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) 

Είδος ανάθεσης Απευθείας ανάθεση μέσω υποβολής προσφοράς 

Κριτήριο κατακύρωσης Η προσφορά να είναι εντός του προϋπολογισμού και των 

τεχνικών προδιαγραφών 

Προϋπολογισμός  13.156,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της  

Κατάθεση προσφορών έως 21/ 03/ 2022 ημέρα Δευτέρα    Ώρα 02:30  μ.μ 

Ημερομηνία διενέργειας 23/ 03/ 2022 μέρα Τετάρτη    Ώρα 01:30  μ.μ 

Τόπος κατάθεσης Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) Ελληνικής 

Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης Τ.Κ. 57001, NUTS 

EL523 

Ισχύς προσφορών Ένα (1) μήνα 

 

1. Προδιαγραφές εξοπλισμού ως εξής: 

 

 Ψυχόμενος επωαστικός κλίβανος 123 lt (διαστάσεων: 700 x 580 x 1018 (mm), με 

3 ράφια, κομπρέσσορα 150W, Cord Heater 141W), συνολικής αξίας  4.000,00 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 

 Φυγόκεντρος για φιαλίδια 1,5ml (keypad, non-refrigerated, Standard rotor for up 

to 24 x 1.5 and 2.0 mL tubes, Rotor option for up to 32 x 0.2 mL PCR tubes or 4 x 

8-place PCR strips), συνολικής αξίας 2.000,00 χωρίς ΦΠΑ 

 Θερμομπλόκ για φιαλίδια 1,5ml (Heating and mixing in 1.5 mL reaction vessels, 

Efficient mixing to 1,500 rpm, heat up speed of up to 11 °C/min), συνολικής αξίας 

2.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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 Ανακινούμενη και θερμαινόμενη πλάκα 15 λίτρων από κεραμικό υλικό (Plate Size 

(Width): 178 mm, Plate Size (Length): 178 mm, Temp. Range: Ambient + 5°C – 

500°C, Speed Range: 60 rpm - 1,600 rpm, Control: Digital), συνολικής αξίας 470,00 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 Δύο (2) συσκευές αφαλάτωσης 5 λίτρων με πλήρως αυτόματη ηλεκτρονική 

χρονική κεφαλή, με ψηφιακή οθόνη ένδειξης και πλήκτρα προγραμματισμού, με 

υψηλής αντοχής δοχείο αποθήκευσης και πλήρωσης από άθραυστο πολυαιθυλένιο, 

με αυτόματη λειτουργία κύκλων και έναρξη αναγέννησης, συνοδευόμενη από σάκο 

20 λίτρων ταμπλέτες άλατος, συνολικής αξίας 1.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 Δύο (2) Vortex Mixer (Control: Analog, Orbit: 4.9 mm, Speed Range: 300 rpm – 

2800 rpm, Capacity: 0.5 kg, συνολικής αξίας 440,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Συνολική αξία εξοπλισμού 13.156,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρό 10.610,00€ + 

2.546,40€ ΦΠΑ) 

 

Γίνονται δεκτές οι προσφορές στις οποίες δηλώνεται τιμή ανά είδος του διαγωνισμού 

ξεχωριστά, με την προϋπόθεση να εκπληρώνεται  το σύνολο των απαιτήσεων- τεχνικών 

προδιαγραφών για κάθε  είδος. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που υποβάλλονται, χωρίς σαφή καθορισμό τιμής ανά είδος. 

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 

είδος. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο 

οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους οικονομικής προσφοράς. Σε 

κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο είδος 

ή στα είδη για τα οποία γίνεται προσφορά. 

 

2. Τίμημα -Τρόπος πληρωμής  

 

Το εκτιμώμενο κόστος όλης της προμήθειας και τοποθέτησης εκτιμάται στα 13.156,40 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων).  

Το ποσό της καθαρής αξίας υπόκειται σε:  

• Παρακράτηση φόρου 4%,  

• κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  

• παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017, η οποία υπολογίζεται επί της 

καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  

• κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) επί της κράτησης 

0,07%, επί της παρακράτησης 0,06%. 

 

3. Διάρκεια Σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της. 

 

4. Περιεχόμενο προσφοράς  

Οι προσφορά που κατατίθεται θα πρέπει να περιλαμβάνει :  
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• Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα  

• Οικονομική προσφορά  

• Τεχνική προσφορά (αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας)  

Αποστολή προσφοράς  

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε με email:  info@vri.gr 

 είτε ταχυδρομικά (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Ελληνικής 

Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης, Τ.Κ. 570 01), είτε να κατατεθούν στην 

Γραμματεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, τηλ. 2310 365370 ή 2310 365380. 

 

5 . Ανάθεση σύμβασης 

 

Η ανάθεση γίνεται στο ανάδοχο εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους 

όρους της υπόψη πρόσκλησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική (για 

εισπράξεις πλην Κεντρικής Κυβέρνησης) και ασφαλιστική ενημερότητα και να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση ανάθεσης.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω έργου.  

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο 

(μεταφοράς, ασφάλισης προσωπικού κλπ.).  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η προσφορά πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην προμήθεια του εξοπλισμού θα 

πραγματοποιηθεί μετά από πρακτικό υπογεγραμμένο από την Επιτροπή για τη διενέργεια 

διαγωνισμών του ΙΚΕ κατόπιν εισήγησης του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου, Δρ 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΑΡΙΔΗ της «παραλαβής και καλής λειτουργίας». Το μέγιστο ποσό της 

αμοιβής για την ανατιθέμενη προμήθεια ορίζεται στα 13.156,40 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο δελτίο αποστολής του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

                                                                                          Ο Διευθυντής του Ι.Κ.Ε. 

 

 

            Δρ Αντώνιος Ζδράγκας 

              Διευθυντής Ερευνών 

 

 

Συνημμένα:  

1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης  

2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Προς: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.), Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 

Αγρόκτημα Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, τηλ. 2310 36.53.70 για την 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.: 672/14562/15.03.2022, που 

αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.  

 

Ο/Η (όνομα) :  

Επώνυμο :  

Όνομα & επώνυμο πατέρα :  

Όνομα & επώνυμο μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Τόπος γέννησης :  

Τόπος κατοικίας :  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

 

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007.  

2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 εδάφιο 

α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).  

3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

4. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

5. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

  

        Ο ΔΗΛΩΝ  

        (υπογραφή)  
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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.), Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα 

Θέρμης, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 01, τηλ. 2310 365370 για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ:  672/14562/15.03.2022 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 

(Ι.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκης  

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Προμήθεια του    

 

 

 

 

 

  

 

Τόπος – Ημερομηνία:  

 

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:  

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα 

2.   η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την επόμενη μέρα  

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.  

 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

 

 

 

 

 

 




