
 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αριθμ. Πρωτ.: 123-2955/19-01-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΤΑΠ/Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 και άρθρο 236, παρ. 10 του ν. 4412/2016) για συμβάσεις κάτω 

των ορίων με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 ευρώ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές των 

ειδών που περιγράφονται στους πίνακες και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ειδών για τα οποία γίνεται 

προσφορά), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων εργαστηρίου κατάλληλα για διαπίστευση στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά 

μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με 

εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», MIS 5045647, συνολικού προϋπολογισμού 27.576,00  € 

(CPV: 39180000-7) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων. 

Η προς ανάθεση προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στο Τμήμα Β – Ειδικότεροι Όροι της Προκήρυξης. 

Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιείτε  στο  πλαίσιο  του Υποέργου 2: «Ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την 
ανίχνευση και αντιμετώπιση της υποκλινικής μαστίτιδας στα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και της βελτίωσης της 

ποιότητας του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων – Διαμόρφωση ερευνητικού χώρου (Προμήθεια επίπλων 
εργαστηρίου)» της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά 
μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με 
εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων» με MIS 5045647. 

Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ στη 
διεύθυνση http://www.elgo.gr και στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, 
Ιωάννινα, τηλ. 2651094780, στο Πρωτόκολλο. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών: Από 21/01/2021, ημέρα Πέμπτη μέχρι και 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή (15 ημέρες), ώρα 
14:00 (σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1γ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 6 του ν. 4472/2017 και άρθρο 
117 παρ. 2, δηλαδή δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 
– 21/01/2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008031021). 

Ημερομηνία Διενέργειας (αποσφράγισης προσφορών): 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 (Άρθρο 100 
παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, NUTS 
EL543 
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Π/Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 Έπιπλα εργαστηρίου (κατάλληλα για διαπίστευση) 22.238,71 27.576,00 

ΣΥΝΟΛΟ 22.238,71 27.576,00 

 

Έπιπλα εργαστηρίου (κατάλληλα για διαπίστευση) 

α/α Περιγραφή 

1 Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος (πάγκος μικροβιολογικού εργαστηρίου): 

• Διαστάσεις 410 x 150 x 100 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Υπερυψωμένη κατασκευή με δύο (2) ράφια καθ’ ύψος 

• Ηλεκτρολογικό πάνελ με 8 πρίζες τύπου Schuko 

• Τρείς θέσεις εργασίας ανά πλευρά (6 συνολικά) 

• Κάθε θέση εργασίας θα φέρει ντουλάπι με συρτάρι 

• Ένα (1) ανοξείδωτο νεροχύτη στην άκρη του πάγκου 

• Δύο (2) διπλές παροχές αερίου  

• Ένα (1) εργαστηριακό κρουνό κρύου νερού 
2 Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος οργάνων): 

• Διαστάσεις 750 x 0,90 x 0,80 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Καθόλου ντουλάπια 

3  Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος οργάνων): 

• Διαστάσεις 360 x 0,90 x 0,80 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Καθόλου ντουλάπια 

4  Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος οργάνων): 

• Διαστάσεις 500 x 0,90 x 0,80 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Καθόλου ντουλάπια 

5 Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος οργάνων): 

• Διαστάσεις 400 x 0,90 x 0,80 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Καθόλου ντουλάπια 
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6  Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος κουζίνας μικροβιολογικού εργαστηρίου): 

• Διαστάσεις 366 x 0,70 x 0,85 cm 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Θα φέρει ντουλάπια βάσει σχεδίου 

• Ένα (1) inox νεροχύτη στο κέντρο 

• Ένα (1) εργαστηριακό κρουνό κρύου νερού 

7  Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος (πάγκος γραφείων μικροβιολογικού εργαστηρίου): 

• Διαστάσεις 430 x 0,70 x 0,75 cm (θα είναι σε σχήμα Π από 150 cm κάθε πλευρά 

• Μεταλλικός σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή 

• Επιφάνεια εργασίας HPL (Symex) πάχους 20 mm 

• Καθόλου ντουλάπια 
8  Ντουλάπα / Φοριαμός μικροβιολογικού εργαστηρίου: 

• Διαστάσεις 150 x 0,40 x 200 cm 

• Υλικό μελαμίνη 

• Δώδεκα (12) ντουλάπια με κλειδαριές 
9  Ντουλάπα / Φοριαμός μικροβιολογικού εργαστηρίου: 

• Διαστάσεις 150 x 0,40 x 200 cm 

• Υλικό μελαμίνη 

• Δώδεκα (12) συρτάρια για αποθήκευση αντιδραστηρίων 
10  Ντουλάπα / Φοριαμός μικροβιολογικού εργαστηρίου: 

• Διαστάσεις 150 x 0,40 x 200 cm 

• Δίφυλλη ντουλάπα – βιτρίνα 

• Υλικό μελαμίνη 

• Εσωτερικά ράφια 

11  Ντουλάπα / Φοριαμός μικροβιολογικού εργαστηρίου: 

• Διαστάσεις 150 x 0,40 x 200 cm 

• Δίφυλλη ντουλάπα 

• Υλικό μελαμίνη 

• Εσωτερικά ράφια 

12  Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται το κόστος σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα (παροχή νερού, αερίου, αποχέτευσης και 

ρεύματος) με την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών σε μικρή απόσταση από το σημείο εγκατάστασης και 

τοποθέτησης του εξοπλισμού 

13 Ο εξοπλισμός και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται 

από όλα τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία 

14 Ο προμηθευτής και ο εξοπλισμός να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 

τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

15 Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών μετά την οριστική 

παραλαβή 

16 Να υπάρχει διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη μετά την οριστική παραλαβή 

17 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 

τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

•    Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα»/ΙΤΑΠ/Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

•    Διεύθυνση: Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, NUTS EL543 

•    Τηλέφωνο: 2651094780 

•    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): instgala@otenet.gr 

•    Ιστοσελίδα  (website): www.elgo.gr 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΤΑΠ – Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, Τμήμα Διοίκησης (Εθ. Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς – Ιωάννινα, τηλέφωνο 2651094780) και 

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr 

Πληροφορίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τα μέλη της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών: Δρ Μποσνέα Λουλούδα, Τηλ. 2651094781, Μαλάμου Ευδοκία, ΠΕ 
Γεωπόνος, Τηλ. 2651094786 και Καραμέτση Ανδρομάχη, Τηλ. 2651094780. 
Πληροφορίες Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Δρ. Μ. Ματαράγκα, τηλέφωνο 
2651094782.  

Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος. Η προθεσμία άσκησής της κατά 
πράξης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
(άρθρο 127 του ν. 4412/2016). Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός έξι (6) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 127 του ν. 4412/2016). 
 

ΤΜΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού  

ΤΜΗΜΑ Β.: Ειδικότεροι όροι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Σχέδιο Σύμβασης, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Πίνακας Συμμόρφωσης, Οικονομική Προσφορά, ΤΕΥΔ. 

 

Για το ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος 

Η Διευθύντρια 

 

 

       Δρ Ευθυμία Κονδύλη 

        Διευθύντρια Ερευνών 

mailto::fri@inale.gr
http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
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