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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 322/5177/28-01-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει την προμήθεια
εργαστηριακών αναλωσίμων. Συγκεκριμένα: Ομάδα 1: Αντιδραστήρια για ηλεκτροφόρηση RNA/DNA και ένζυμα
αντίστροφης μεταγραφής (CPV: 33696600-1, 24965000-6) μέχρι του ποσού των (1.521,00 €), Ομάδα 2: Διάφορα Χημικά
Αντιδραστήρια (σκόνη, υγρά) (CPV: 33696300-8) μέχρι του ποσού των (612,18 €), Ομάδα 3: Αντιδραστήρια αναλύσεων
φύλλων, εδάφους (CPV: 33696300-8, 33696500-0, 33790000-4) μέχρι του ποσού των (1.427,70 €), Ομάδα 4:
Αντιδραστήρια απομόνωσης RNA (CPV: 33696500-0) μέχρι του ποσού των (792,00 €), Ομάδα 5: Αντιδραστήρια μοριακής
βιολογίας (RT-PCR) (CPV: 33696500-0, 33790000-4) μέχρι του ποσού των (1.108,00 €), Ομάδα 6: Εργαστηριακά είδη
(πλαστικά) (CPV: 33790000-4) μέχρι του ποσού των (2.708,97 €), Ομάδα 7: Αντιδραστήρια- ένζυμα αναστολείς (CPV:
24965000-6) μέχρι του ποσού των (690,00 €), Ομάδα 8: Αντιδραστήρια- ένζυμα DNA πολυμεράσης (CPV: 24965000-6)
μέχρι του ποσού των (1.100,00 €), Ομάδα 9: Εργαστηριακά είδη (πλαστικά, από γυαλί, γάντια) (CPV: 33790000-4,
18424300-0) μέχρι του ποσού των (705,80 €), συνολικού προϋπολογισμού για όλες τις ομάδες 10.665,65 € πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ (σύνολο με ΦΠΑ 13.225,40 €). Αναλυτικά τα είδη περιγράφονται στο σώμα της προκήρυξης (ΤΜΗΜΑ
Β).
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης
ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας»
(ΕΣΠΕΡασπίς) στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ματθαίο Μαθιουδάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του
Ι.ΕΛ.Υ.Α.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας,
με την προϋπόθεση να εκπληρώνεται το σύνολο των απαιτήσεων/τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους ομάδα της προσφοράς
πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται
αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τα οποία γίνεται προσφορά.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: (ΙΕΛΥΑ), στη Λεωφόρο Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη, τηλ. 2821083410,
στη Γραμματεία.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Τετάρτη, 10-02-2021 και ώρα 12:30 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Παρασκευή, 12-02-2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: (ΙΕΛΥΑ), στη Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής
ανά ομάδα.
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