
 
 

                                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αριθμ. Πρωτ: 12701/03-03-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) κάτω των ορίων, για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 32.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24%, 
(40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και συγκεκριμένα αφορά σε προμήθεια ενός 
φορητού φθορισμόμετρου χλωροφύλλης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του Έργου 
«Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της 
Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-
Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος» με ακρωνύμιο: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, με Κωδικό ΟΠΣ 5010856 και κωδικό 
ΠΔΕ:2018ΣΕ27510112.  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς 
πόρους (ΣΑΕ 2751). 

Η προς ανάθεση προμήθεια (Φορητό φθορισμόμετρο χλωροφύλλης) περιγράφεται αναλυτικά στο 
Τεύχος Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και εγκρίθηκε με την αριθμ. 17 
Απόφαση της 16ης/19.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΚΚΟΞ3Μ-3ΩΓ) Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ Δήμητρα. 

Ι: Αναθέτουσα αρχή 
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός–ΔΗΜΗΤΡΑ/ 
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Αθήνα, Τ.Κ. 11145 

Κωδικός ΝUTS EL303  

Τηλέφωνο 2108392000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  fri@inale.gr 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο   www.elgo.gr / www.inale.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Δρ Σωτήριος Ορφανίδης 

Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV 38400000-9 

Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών 
του διαγωνισμού και διάθεσης των υπό 
ανάθεση αγαθών 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας,  
Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα/ EL515 

Διαδικασία Ανάθεσης Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Κριτήριο Ανάθεσης Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει μόνο της τιμής. 

Είδος Σύμβασης Προμήθεια 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής 
Προσφορών 

04/03/2022, Ημέρα Παρασκευή 

http://www.elgo.gr/
http://www.inale.gr/
ΑΔΑ: ΨΛ2ΠΟΞ3Μ-Ο7Θ



 
 

                                         

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

24/03/2022, Ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00 μ.μ.  

Ημερομηνία Διενέργειας (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση προσφορών) 

28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 
12701/03-03-2022 

 
Πληροφορίες για το κείμενο της Διακήρυξης  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(αύξων αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 156836 ) και στην ιστοσελίδα της Aναθέτουσας Aρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.elgo.gr και http://www.inale.gr. 
 
Δικαίωμα  συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι προσφέροντες απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, του Οικονομικού Φορέα. 
β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, είτε άλλου τίτλου κατοχύρωσης ανάλογης 
πιστοποίησης, της εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καλύπτει τη συντήρηση, τις επισκευές, 
τα ανταλλακτικά και την παροχή πληροφοριακού υλικού για επτά τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη 
παραγωγής του οργάνου. Η εν λόγω συντήρηση, επισκευές, ανταλλακτικά και παροχή 
πληροφοριακού υλικού δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προς προμήθεια εξοπλισμός φέρει την ένδειξη CΕ. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εκπαιδεύσει στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού για τρεις τουλάχιστον ημέρες στο πλαίσιο υλοποίησης 
της σύμβασης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.inale.gr/
ΑΔΑ: ΨΛ2ΠΟΞ3Μ-Ο7Θ



 
 

                                         

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου 
προς προμήθεια είδους είναι σύμφωνες και πληρούν τα οριζόμενα στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
η) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας διαθέτει οργανωμένη τεχνική 
υπηρεσία (service) στελεχωμένη με προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. 
 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) της σύμβασης, ήτοι 645,16 
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 

Φάκελοι προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά 
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. 
 
 
 

Για τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
             Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΛ2ΠΟΞ3Μ-Ο7Θ


		2022-03-04T12:12:52+0200
	Athens




