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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 
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   Θέρμη Θεσσαλονίκης, 9-12-2014 

   Αριθμ. Πρωτ.: 21/9-12-2014 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

  
«Προμήθεια εξοπλισμού για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς 

του έργου JONA-Fuel» 
 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 

Βιοεπιστημών (IΝΕΒ), 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: 

 
«Προμήθεια εξοπλισμού για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς του 
έργου JONA-Fuel»  

 ”Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ  2013-2015» Διμερείς, Πολυμερείς και 
Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες - Καλλιέργεια ρετσινολαδιάς-CASTOR bean (σπόρος JONAH) 

στην Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα και βιομηχανική εκμετάλλευση των παραγώγων του προς 
παραγωγή βιοκαυσίμων - CASTOR bean (JONAH seed) cultivation in central Macedonia, Greece 

and industrial exploitation of its derivatives towards biofuels’ production JONA-Fuel”.  

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων 

ευρώ (3,000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ειδικότερα αναλύεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 

προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια: 
«Προμήθεια εξοπλισμού για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς 

του έργου JONA-Fuel» 

  
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

14:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ 
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (IΝΕΒ)  

6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης  
Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Υπ όψη κ. Χιλιώτη Ζωής 
 
Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν: 

 Το ύψος της οικονομικής προσφοράς  

 Η πληρότητα της πρότασης  

 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  των υποψηφίων 

 Διάρκεια εγγύησης, Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση 

 Διαθεσιμότητα, Χρόνος Παράδοσης 



 Τρόπος Πληρωμής 

 

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 κ. Ζωή Χιλιώτη τηλ: +30 2310 498 273, e-mail: zhilioti@certh.gr   
 

   Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ 
   

 
                                                                                     Κώστας Σταματόπουλος  

                             Διευθυντής  

 
 

mailto:zhilioti@certh.gr


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ο  υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται στα εξής: 

 

Α)  Eξοπλισμός για μηχανική εξαγωγή ελαίου από σπόρο ρετσινολαδιάς  

Προϋπολογισμός: 3.000 ευρώ συμπ. του ΦΠΑ  

Τεχνικά  χαρακτηριστικά: 

• Επιτραπέζιος. 

• Εκχύλιση ελαίου εν ψυχρώ. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας μηχανήματος: θερμοκρασία δωματίου 

• Θερμοκρασία ελαίου χαμηλότερη από +59 0C. 

• Για επεξεργασία σπόρων διαφόρων μεγεθών. 
• Κινητήρας με ισχύ τουλάχιστον 2HP, με οδήγηση μεταβλητής συχνότητας. 

• Μέγιστη δυναμικότητα 300 ως 600 Kg σπόρου την ημέρα. 
• Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο από βαμμένο χάλυβα. 
• Τάση λειτουργίας 220 V / 1 Ph. / 50 Hz. 

 
  

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 
 

 Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, έτσι ώστε να είναι ευχερής η 

συγκριτική αξιολόγηση  των προσφορών.  
 Περιγραφή για το χρόνο/τρόπο παράδοσης 

 Περιγραφή προσφερόμενης  δωρεάν συντήρησης – εγγύησης καλής λειτουργίας  

 


