
                                 
  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμ. Πρωτ.:  23765/03-05-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ” (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) / ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.) 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, 
δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Κυκλοφορητών αέρα και εξαεριστήρων μέχρι του ποσού 14.235,00€, 
Τμήμα Β: Ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων μέχρι του ποσού 4000,00€, Τμήμα Γ: Μείγμα φυτικού υποστρώματος 
και λιπασμάτων μέχρι του ποσού των 6.000,00€ (Σύνολο: 24235,00€). Αναλυτικά τα είδη περιγράφονται στο σώμα της 
διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων 
οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών 
και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο: «FruitTrees2Safeguard» και 
κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 5030880, το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Φυλλοβόλων οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά το σύνολο του τμήματος. 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 τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα 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 στο τμήμα 
ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάουσα, ΤΚ 590 35, τηλ. 2332041548, στη Γραμματεία. 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 
Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00. 
Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάουσα, ΤΚ 590 35 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

• Επωνυμία : ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ / Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 

• Διεύθυνση : Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, Τ.Κ. 59035 

• Τηλέφωνο: 2332041548 

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): secretary@ipgrb.gr 

• Ιστοσελίδες (websites) www.elgo.gr, www.pomologyinsitute.gr  
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Διακήρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / ΤΦΟΔΝ 
Γραμματεία, Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, τηλέφωνο 2332041548 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr και του 
ΤΦΟΔΝ www.pomologyinsitute.gr 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, στο τηλέφωνο 
2332041548.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.: Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης), ΙΙ (υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς), IΙΙ (υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), ΙV (σχέδιο της σύμβασης), V (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης –
ΕΕΕΣ-) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής   

                                                                               Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
                                                                           Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 
                                                                                      MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
                                                                                    & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ                                                   
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