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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ
ΑΘΗΝΑ
11145
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: +30 2108392232
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: legadv@nagref.gr
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.elgo.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
""ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ" για τη
βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή νέων προϊόντων»
Αριθμός αναφοράς: 46434/1-11-2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38000000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων & λοιπού εξοπλισμού σε 14 τμήματα: 1ο: Σύστημα διαδοχικής
φασματομετρίας μάζας συνδεδεμένο με σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής απόδοσης, 2o:
Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real- Time PCR), Θερμικός κυκλοποιητής 96 θέσεων των
0.2ml, 3ο: Συσκευή ηλεκτροφόρησης παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων (PFGE, PULSED FIELD GEL
ELECTROPHORESIS), Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης & επεξεργασίας αποτελεσμάτων από
διάφορες πηκτές (Gel Doc XR+ Gel Documentation System, Δύο συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, 4ο:
Φασματοφωτόμετρο, 5ο: φυγόκεντρος με ρότορα για φιαλίδια 15/50ml και ρότορα πλακιδίων 96 βοθρίων,
6ο: Σύστημα απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων, 7ο: Κάθετος υπερ-καταψύκτης -86ºC,, 8ο: Αυτόματος πολύτριχοειδής γενετικός αναλυτής 6 χρωστικών, 9ο: Βιοαντιδραστήρας 5L, 10ο: Κλίβανος υγρής αποστείρωσης,
11ο: Δοχείο αποθήκευσης δειγμάτων σε υγρό άζωτο, 12ο: Καταψύκτης -25ºC, 13ο: Επιτραπέζιος επωαστικός
ψυχόμενος ανακινητής, 14ο: Εργαστηριακοί πάγκοι
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 465 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα ειδών. Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για
μεμονωμένα είδη ενός τμήματος.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας συνδεδεμένο με σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής
απόδοσης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38433100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα διαδοχικής φασματομετρίας μάζας συνδεδεμένο με σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής
απόδοσης

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 216 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Θερμικοί κυκλοποιητές, 1:«Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real- Time PCR)», 2 : «Θερμικός
κυκλοποιητής 96 θέσεων των 0.2ml»
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38951000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
., 1:«Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real- Time PCR)», 2 : «Θερμικός κυκλοποιητής 96 θέσεων
των 0.2ml»

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 446.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Συσκευές: 1:«Συσκευή ηλεκτροφόρησης παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων (PFGE, PULSED FIELD GEL
ELECTROPHORESIS)», 2: «Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης & επεξεργασίας αποτελεσμάτων από
διάφορες πηκτές
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
1.Συσκευή ηλεκτροφόρησης παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων (PFGE, PULSED FIELD GEL
ELECTROPHORESIS)
2.Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης & επεξεργασίας αποτελεσμάτων από διάφορες πηκτές (Gel Doc
XR+ Gel Documentation System
3 Δύο συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 931.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:

5 / 16

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Φασματοφωτόμετρο
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38433000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Φασματοφωτόμετρο

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 999.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ψυχόμενη φυγόκεντρος με ρότορα για φιαλίδια 15/50ml και ρότορα πλακιδίων 96 βοθρίων
Αριθμός τμήματος: 5
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II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42931100

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ψυχόμενη φυγόκεντρος με ρότορα για φιαλίδια 15/50ml και ρότορα πλακιδίων 96 βοθρίων

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 573.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33120000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 274.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Κάθετος υπερ-καταψύκτης -860C»
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39710000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Κάθετος υπερ-καταψύκτης -860C»

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 712.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αυτόματος πολύ-τριχοειδής γενετικός αναλυτής έξι (6) χρωστικών
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38434000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αυτόματος πολύ-τριχοειδής γενετικός αναλυτής έξι (6) χρωστικών

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 109 544.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών
Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων και την παραγωγή
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νέων προϊόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Βιοαντιδραστήρας 5L
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Βιοαντιδραστήρας 5L

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 136.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Κλίβανος υγρής αποστείρωσης
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33152000
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Κλίβανος υγρής αποστείρωσης

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 988.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Δοχείο αποθήκευσης δειγμάτων σε υγρό άζωτο
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44615000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Δοχείο αποθήκευσης δειγμάτων σε υγρό άζωτο

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 915.00 EUR
II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Καταψύκτης -25 βαθμούς Κελσίου
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39711120

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Καταψύκτης -25 βαθμούς Κελσίου

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 828.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Επιτραπέζιος επωαστικός ψυχόμενος ανακινητής
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38436300

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Επιτραπέζιος επωαστικός ψυχόμενος ανακινητής

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 712.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Εργαστηριακοί Πάγκοι
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39141000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κεντρική Μακεδονία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργαστηριακοί Πάγκοι

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 942.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της Πράξης: «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 2014-2020» με
βάση την αρ. πρωτ.756/20-02-2018 απόφαση ένταξης ( MIS 5010614).

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
.1) Να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο Τεύχος της Προκήρυξης του διαγωνισμού.
.2) Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) της/των προσφερόμενης/ων
ομάδας/ομάδων ειδών. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανά ΤΜΗΜΑ, ορίζεται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ1 4.320€, ΤΜΗΜΑ 2 588,92€, ΤΜΗΜΑ 3 τα 658,62€, ΤΜΗΜΑ 4 τα 139,98€, ΤΜΗΜΑ 5 τα 151,46€,
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ΤΜΗΜΑ 6 τα 365,48€, ΤΜΗΜΑ 7 τα 174,24€, ΤΜΗΜΑ 8 τα 2.190,88€, ΤΜΗΜΑ 9 τα 422,72€, ΤΜΗΜΑ 10 τα
59,76€, ΤΜΗΜΑ 11 τα 18,3€, ΤΜΗΜΑ 12 τα 16,56€, ΤΜΗΜΑ 13 τα 174,24€ και ΤΜΗΜΑ 14 τα 18,84€.
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). 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).
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά για Τμήματα με επιμέρους προυπολογισμό άνω των
100.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι για τα τμήματα με Α/Α: 1 και 8, θα πρέπει να διαθέτουν:
i) ειδικό [σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης] ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2016,
2017 και 2018 άνω των 100.000,00 € και ii)Να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής
ικανότητας του οικονομικού φορέα, ύψος τουλάχιστον των 100.000,00€.
Β. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά για Τμήματα με επιμέρους προυπολογισμό
άνω των 5.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι για τα τμήματα με Α/Α: 2, 3, 6 και 9, θα πρέπει να διαθέτουν:
i) ειδικό [σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης] ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2016, 2017
και 2018 άνω των 5.000,00 € και ii) Να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας
του οικονομικού φορέα, ύψος τουλάχιστον των 5.000,00 €.
Γ. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά για Τμήματα με επιμέρους προυπολογισμό
από 1€ έως 1.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι για τα τμήματα με Α/Α: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 και 14, θα πρέπει να
διαθέτουν:
i) ειδικό [σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης] ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα έτη 2016,
2017 και 2018 από 1€ έως 1.000,00 € και ii) Να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις πιστοληπτικής
ικανότητας του οικονομικού φορέα, ύψος από 1€ έως 1.000,00 €.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται α) κατά τη διάρκεια
των ετών 2016, 2017 και 2018 να έχουν σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση
έργων αντίστοιχου αντικειμένου με το υπό ανάθεση έργο, β) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών,
να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου και γ) να διαθέτουν
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ως εξής: για τις ομάδες ειδών 1, 2, 6, 7, 10, 12 και 13 οφείλουν να
συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9001. Για την ομάδα ειδών 3, 4, 5, 8, 9, 11 και 14 οι οικονομικοί φορείς δεν
απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Πριν την κατακύρωση για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς (προσωρινοί ανάδοχοι) προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, (ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδιποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν 4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών ετα
III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/03/2019
Τοπική ώρα: 09:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/04/2019
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

