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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 

Πληρ.: Δρ Γ. Δούπης, Χ. Σιδηροπούλου 

Email: doupis@elgo.gr  , sidiropoulou@elgo.gr   

Τηλέφωνο: 2810 302312, 210-2816978        

Ηράκλειο,  03/02/2023 

Αριθ. Πρωτ.: 530_8672 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων και υπηρεσιών ορκωτού λογιστή με διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης». 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Δίκτυο συνεργασίας, 

αξιοποίησης και κλωνικής επιλογής των ελληνικών ποικιλιών Αμπέλου και ανάδειξης του γενετικού 

υλικού» (ακρωνύμιο Closeviva, ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5032812, «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λογιστικός κωδικός OTS 20.1555.243) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο 

Δούπη,  Εντεταλμένο Ερευνητή του Ι.ΕΛ.Υ.Α. και για την εύρυθμη υλοποίηση του, κρίνεται αναγκαία 

και όπως προβλέπεται από το Τεχνικό δελτίο η ανάθεση (α) παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών 

αναλύσεων και (β) παροχής υπηρεσιών ορκωτού λογιστή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  

σύμφωνα με τις περιγραφόμενες του παρόντος τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες, (CPV: 71620000-0, 

79210000-9 αντίστοιχα). 

  

Το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες: 
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Α/Α 
Ομάδ

ας 
CPV Είδος Προδιαγραφές ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 71620000-0 
Εκτέλεση 
εργαστηριακών 
αναλύσεων 

Υπηρεσίες παραλαβής και 
αυτοματοποιημένης ανάλυσης 
φθοριζόντων θραυσμάτων μοριακών 
μικροδορυφορικών δεικτών μέσω 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης με 
επιγραμμικά (on line) μεγέθη 
αναφοράς τύπου ΑΒΙ, συνολικού 
μεγέθους δείγματος 2300 φυτικών 
δειγμάτων για διαφορετικούς 
μοριακούς φθορίζοντες 
μικροδορυφορικούς δείκτες. 
Επιπρόσθετα, να πραγματοποιηθεί 
ανάλυση σε επίπεδο γενετικού προφίλ 

 3.629,03 4.500,00 

2 79210000-9 
Υπηρεσίες 
ορκωτού λογιστή 

Επαλήθευση δαπανών του ΙΕΛΥΑ-
ΤΑΛΑΦ από ορκωτό λογιστή που είναι 
εγγεγραμμένος στη λίστα ΕΛΤΕ στο 
πλαίσιο της Τελικής Έκθεσης του 
Έργου 

 806,45 1.000,00 

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για την κάθε ομάδα ξεχωριστά, για μια ή περισσότερες ή όλες τις 

ομάδες. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται και η τιμή ανά είδος προς προμήθεια. Γίνονται δεκτές 

οι προσφορές που αφορούν μόνο το σύνολο των ειδών της ομάδας και εφ’ όσων δεν υπερβαίνουν τη 

μέγιστη καθαρή αξία έκαστης ομάδας όπως αναγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας, 

καθώς και προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων χωρίς να γίνεται σαφής 

προσδιορισμός τιμής ανά ομάδα διαγωνισμού.. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως εκάστοτε ισχύει 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήθηκε από το Νόμο 

4782/2021. 

2. Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί 

πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς. Θα αξιολογηθεί μόνο η προσφορά εφόσον κριθεί αποδεκτή 

και είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης. Η ανάθεση γίνεται στον προμηθευτή που 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους 

της πρόσκλησης. Ο Διευθυντής του Ι.ΕΛ.Υ.Α., του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την 

πρόσκληση, θα αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών της πρόσκλησης.  

3. Πριν την απόφαση ανάθεση της πρόσκλησης, ο/η/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να προσκομίσει: α) 

φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου, δ) 

ΓΕΜΗ εταιρείας, ε) νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης και εν συνεχεία να 

συνυπογράψει/ουν σύμβαση (όπου απαιτείται), αφού αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του 

ΑΔΑ: 6Χ1ΒΟΞ3Μ-Χ7Ν
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Νομικού τμήματος της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση υπογεγραμμένης σύμβασης θα 

καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης), γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017-

υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,07% και επί της παρακράτησης 0,06% 

διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

5. Εάν ο/η/οι Ανάδοχος/οι δεν προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με 

τον Ανάδοχο της Αναθέτουσας Αρχής, επιφυλασσόμενης 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. 

6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 

σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 

1. Ως μέγιστος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών/παραλαβής των προμηθειών  ορίζονται οι 20 ημέρες 

(από την υπογραφή της σύμβασης αν απαιτείται) για την Ομάδα 1. Για την Ομάδα 2 (ορκωτός 

λογιστής) ως χρόνος παράδοσης ορίζεται η ολοκλήρωση και παράδοση των εκθέσεων 

επαλήθευσης δαπανών στα γραφεία του Ινστιτούτου στο Ηράκλειο, και άρχεται μετά την 

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή  

2. Η παράδοση του συνόλου ή τμηματικά των υπό ανάθεση αγαθών από τον ανάδοχο θα γίνει στις 

εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Ηράκλειο Κρήτης (Ομάδα 2) καθώς και στις 

εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αμπέλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Λυκόβρυση Αττικής (Ομάδα 1) 

3. `Η πληρωμή του/της/των αναδόχου/ων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από 

συνεννόηση με το λογιστήριο), και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα υποβολής προσφοράς, βάσει της 

με αρ. ΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού με ηλεκτρονικό τρόπο ή 

με αλληλογραφία προς τη γραμματεία του Ι.ΕΛ.Υ.Α. (iosv.her@elgo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 10 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 π.μ.  

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΙΕΛΥΑ 

 

Δρ Γεώργιος Ψαρράς 

Διευθυντής Ερευνών 
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Υπόδειγμα Πίνακα αποστολής Προσφορών 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
24% (€) 

1    

2    

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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