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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 

57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  κα. Φωτεινή Κοπάνη 

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: 2310 498272 

ΑΡΙΘΜ. FAX:  2310 498270 

e-mail:   kopani@certh.gr 

 

 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 17.01.2022 

Αρ. Πρωτ.: 553 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών 

(ΙΝΕΒ) 

6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης 

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάς 

Τηλ.: 2310 498112, Fax: 2310 498190, διαδικτυακός τόπος www.certh.gr 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Ανοικτός (άνω των ορίων) μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Ηλεκτρονικός) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

«Προμήθεια Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο “Towards Precision Medicine: Advanced cellular analytics in 

biomedical research / PureCell 2810”» 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των Tμημάτων.   

Το αντικείμενο του διαγωνισμού επιμερίζεται σε τρία (3) Τμήματα, ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

1 Σύστημα Μελέτης Κυτταρικού Μεταβολισμού 38000000-5 213.710,00 

2 Κυτταροδιαχωριστής 38000000-5 387.096,00 

3 Κυτταρομετρητής 38000000-5 205.645,00 

ΣΥΝΟΛΟ 806.451,00 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS:  EL 522 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Οκτακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ (806.451,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. [εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

(999.999,24€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.]. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 

Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 

452/01.12.2017, όπως ισχύει) δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 34669/17.03.2021 απόφασης χρηματοδότησης 

του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά 

Τμήμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1, 2, 3): 

Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 

(ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον 

Ανάδοχο σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
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εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο μέχρι τις 21.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ): 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στις 

22.02.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ, εφόσον 

υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο των Τμημάτων του παρόντος διαγωνισμού ή σε ποσοστό 2% επί του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) κάθε Τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά και θα ισχύει για 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:  

Ημερομηνία αποστολής περίληψης διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: 05.01.2022. 

 

 

 

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ 

 

 

 

 

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας 

Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. 
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