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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

«Προμήθεια Εξοπλισμού - σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας 

για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας 
στον αγρό στο πλαίσιο του έργου USER-PA» 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και 
Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, 
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες) να 

υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 
 

«Προμήθεια Εξοπλισμού - σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας 
για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας 

στον αγρό στο πλαίσιο του έργου USER-PA» 
 

Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στην  

υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο 
αυτό. 

  
Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των χιλίων εφτακοσίων 

δέκα ευρώ (1.710 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 

προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια: 

 
«Προμήθεια Εξοπλισμού - σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας 

για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας 
στον αγρό στο πλαίσιο του έργου USER-PA» 

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και 

ώρα 12:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
Ινστιτούτο Έρευνας και τεχνολογίας Θεσσαλίας 
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά – 3ος όροφος 
Τ.Κ. 38333, Βόλος 
 
Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα της πρότασης και η εμπειρία των υποψηφίων. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα για την εξόφλησή του. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην κα Όλγα Χατζηδήμου τηλ: 24210-96744, fax: 24210-96750, e-mail: 
ohadjidim@ireteth.certh.gr. 

       Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ 

 Χούστης Ηλίας  

Διευθυντής Ι.Ε.ΤΕ.Θ. 

mailto:ohadjidim@ireteth.certh.gr


 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Το σετ παρελκομένων για συστήματα γεωργίας ακριβείας για την ασφαλή τοποθέτησή και 

μεταφορά των συστημάτων γεωργίας ακριβείας στον αγρό περιλαμβάνει: 

 
• Πτυσσόμενο τρίποδα αλουμινίου που θα συνοδεύεται από βάση και ειδικό 

προσαρμογέα για δέκτη GPS HIPER V 
• Τρικόχλιο 

• Αντάπτορα τρικοχλίου 
• Ράβδο ανθρακονημάτων 2 μέτρων 

• Pole Bracket with vial & compass 

• Cadle Bracket for FC-336 
• Τσάντα μεταφοράς εξοπλισμού για δέκτη GPS HIPER V 

 


