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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  (ΙΔΕΠ)  
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης       
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   κα. Ελένη Παπαϊωάννου 
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ:               2310498193 
ΑΡΙΘΜ. FAX:  2310498192 
e-mail:   helen@cperi.certh.gr  
 
 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 05.01.2021 
Αρ. Πρωτ.: 487 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και 
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)  
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 ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικός) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
«Προμήθεια εξοπλισμού για το Y/E-5: “Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΕΜ για παρατήρηση και ποσοτικοποίηση 
διεργασιών για εφαρμογές όπως η εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία από χρήση νέων υλικών” της 
Πράξης με MIS 5010577» 
 

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (CPV):  38519000-6 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS:  EL 522 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
Εκατόν επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (107.145,82€) μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα δύο 
λεπτά (132.860,82€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.]. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας μέσω πιστώσεων του ΠΔΕ (αρ. 
εναρ. έργου 2018ΕΠ00810008), και αποτελεί το Υ/Ε-5 της πράξης «Ανάπτυξη & Αναβάθμιση των 
Ερευνητικών Υποδομών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) για την 
Ενίσχυση Τομέων Πρωταθλητών της Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5010577, η οποία έχει ενταχθεί 
στον  Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του 
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 753/20.02.2018 της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.   
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη.  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Εντός (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  
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 
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 και 5 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.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο μέχρι τις 08.02.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στις 
12.02.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.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: 
Οκτώ (8) μήνες από την επομένη της  διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

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 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: 21.12.2021. 
 
 
 
Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
 
 
 
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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