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                                                                           ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                              
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & 
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  

            Θέρμη, 6-2-2018 
            Αρ.Πρωτ: 331                                                                           

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Το  Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του  Ελληνικού  

Γεωργικού  Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ανακοινώνει ότι θα προβεί σε συνοπτικό 

διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή 

αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ενός πιεστηρίου με κοχλία επεξεργασίας λεπτών ελαιούχων 

σπόρων, (CPV: 42216000-3), για τις ανάγκες του προγράμματος “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού 

και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”. 

 

Συγκεκριμένα: 

Ένα πιεστήριο με κοχλία επεξεργασίας λεπτών ελαιούχων σπόρων, με κινητήρα 2,2 
kw*50Hz*380V και ρυθμιστή στροφών, που επεξεργάζεται περίπου 12-15 κιλά καθαρού σπόρου/ώρα 
με φλοιό και αποδίδει 4-5 κιλά ελαίου/ώρα. Το πιεστήριο πρέπει να συνοδεύεται από τη βάση 
τοποθέτησης του και ηλεκτρικό πίνακα με τουλάχιστον 5μέτρα καλώδιο.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων  Ευρώ 
(17.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κάθε είδους εξόδων μεταφοράς, καθώς και  όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος “Διατήρηση 
γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην 
Ελλάδα” που υλοποιείται στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στο 
Αγρόκτημα Θέρμης. 

  
ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 Δικαίωμα προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός 

από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του να προσκομίσει, Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο 

οποίο θα αναγράφει ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης και ότι αν επιλεγεί θα προσκομίσει 

ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο. Ή μη κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων 

αποτελούν λόγο αποκλεισμού του από την διαδικασία.   

 Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στη διαδικασία με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό 

νόμιμης εκπροσώπησης. 

 Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν 

τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση 

«Προσφορά για το διαγωνισμό ενός πιεστηρίου» στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής 
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Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60458, ΤΚ 57001 (Αγρόκτημα 

Θέρμης) στη Γραμματεία ( κα Δελίδου Κάριν ) Τηλ: 2310-471544, FAX: 2310-473024. Πληροφορίες 

Δρ Απόστολος Καλύβας & Δρ Ελένη Τσαλίκη τηλ.2310-471544 εσωτ.107 και 106 αντίστοιχα.  

 Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Μαζί με την οικονομική 

προσφορά συμπληρώνεται έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης. 

Τα παραπάνω κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με 

ταχυμεταφορά και θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στοιχεία του υποψηφίου :  
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για το διαγωνισμό ενός πιεστηρίου»  
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:   
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: .Ι.Γ.Β.&Φ.Π., Θέρμη -
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: 2310-471544»  
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
 
 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 

αναφέρει ότι αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης και ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Πλήν της 

Κεντρικής Κυβέρνησης», ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο) εάν επιλεγεί. Ή μη 

κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων αποτελούν λόγο αποκλεισμού του από την διαδικασίας.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4127/2013, ο ανάδοχος  επιβαρύνεται με 

παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας. Σημειώνεται ότι η 

ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια 

φορολογική δήλωση του προμηθευτή.  

 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη 

ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α  

1087 88 Ε  2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της 

κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), 

σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.  

 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών (ΑΕΠΠ), (άρθρο 350 

παρ.3 του Ν.4412/2016 και των αρθρων 2 περ.5 και 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ.1 της 

ΚΥΑ 11 1/2017 ΦΕΚ Ν  6 ) στις συμβάσεις αξίας (προ ΦΠΑ) 2.500,00 Ευρώ και άνω επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. 

 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού 

και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”. 

 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 
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α)  Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης, 
β) Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,  
γ) Η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος,  
δ) Ο χρόνος παράδοσης 

 Μετά την απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνυπογράψει σύμβαση στην οποία 

θα περιγράφονται αναλυτικά το προϊόν (όπως θα αναφέρονται στην προκήρυξη και στην οικονομική 

του προσφορά), ο χρόνος παράδοσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι εγγυήσεις και η συνολική αξία. 

 Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με τον 

Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. 

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο 

υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 

 

Παράδοση υλικών-Πληρωμή 
 

1) Η παράδοση του προϊόντος θα γίνει, μετά από συνεννόηση με τους επιστημονικά 

υπεύθυνους και με την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβών, μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π  στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης. 

2) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από 

συνεννόηση με το λογιστήριο) και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών  

(ασφαλιστική  και  φορολογική  ενημερότητα και ποινικό μητρώο). 

 

 

Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.  
 
Αξιολόγηση προσφορών 

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με βάσει τα κριτήρια της 
προκήρυξης  και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Θα αξιολογούνται μόνον οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους όρους της 
Προκήρυξης. 
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.μ. στα γραφεία του ΙΓΒ&ΦΠ .  
 
 
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. 

να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά όπου θα αναφέρονται αναλυτικά:  οι προδιαγραφές τους, η 

εγγύηση που παρέχεται, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή 

αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 

          Ο προμηθευτής να αναλάβει την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα που θα  
ορισθεί υπεύθυνο για τον χειρισμό και τον έλεγχο πιεστηρίου (επίδειξη λειτουργίας). 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα  10 ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του 

Δήμου της έδρας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr, ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). 

 
 
 

                                                                            
 
                                                                                   
 

                                 
 
 

http://www.elgo.gr/
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