
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Θεσσαλονίκη, 18-01-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 001760

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Ψυκτικο σύστημα»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών
και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), 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 αυτών) να υποβάλει πρόταση
– προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Ψυκτικο σύστημα»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(2.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της
προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα
στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Ψυκτικο σύστημα»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 3:00 μμ με τα
στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: cperi@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
στ) Η διαθεσιμότητα
ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει



οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της
ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
& Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος
χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Καραγιαννάκης Γιώργος τηλ. +30 2310
498198, email: gkarag@certh.gr και Καραντώνης Δημήτρης τηλ. +30 2310 498425, email:
dkar@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του 

ερευνητικού έργου «VEssOiL» (κωδικός ΚΜΡ6-0083783 και MIS 5136489), 

DIA.012050 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020», όπως συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δυνάμει της με Α.Π. 5095/08-10-2021 Απόφασης Ένταξης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 4228, 

πρόκειται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό, ήτοι ψυκτικό σύστημα, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται 

παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.  

 

Προϋπολογισμός: 2.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

CPV: 42510000-4 

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές 

που περιλαμβάνονται παρακάτω: 

 Συνολικές διαστάσεις ψυκτικού συστήματος:  400X420X520Y mm 

 Ψυκτική ισχύς: 750 W  

 Ελάχιστη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού: 5⁰C  

 Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για σύνδεση σε δίκτυο 

ονομαστικής τάσης 230 V / 50 Hz και να διαθέτει υδραυλικές συνδέσεις 

G1/2". 

 Στο σύστημα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη κατάλληλη αντλία 

ανακυκλοφορίας και δεξαμενή του ψυκτικού μέσου (δοχείο αδράνειας). 

 Η μέγιστη ροή της αντλίας να είναι 2 L/min στα 3 m Η2Ο.  

 Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής υγρού να είναι 20 L. 



 

 Τα μέγιστα επίπεδα θορύβου θα πρέπει να είναι 45 dB. 

 To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 

απαραίτητα αναλώσιμα για την πρώτη λειτουργία του συστήματος και να 

περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου. 

 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας με ελάχιστη διάρκεια ενός (1) έτους. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει οθόνη με την ένδειξη της θερμοκρασίας. 

 Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό αέριο (R32 ή 

ισοδύναμο).  

            

 

Γενικές Απαιτήσεις: 

 H οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.), 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση για την παράδοση 

του εξοπλισμού στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ οδού 

Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο. 

 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) 

ημέρες από την ανάθεση της προμήθειας. 

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή της 

ζητούμενης ποσότητας του εξοπλισμού της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

− Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με την 

παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η 

συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών. 

− Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 



 

− Περιγραφή για το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης του προσφερόμενου 

εξοπλισμού . 

− Προσφερόμενη εγγύηση.  

 

 


