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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210639-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Συσκευές αναλύσεων
2021/S 082-210639

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Γεν. Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους - 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Ταχ. διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 115 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support.gcsl@aade.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106479232
Φαξ:  +30 2106465727
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.aade.gr/gcsl

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων 
του Γ.Χ.Κ., και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός αναφοράς: 30/002/000/2992/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συσκευών αναλύσεων, για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. και η παροχή 
υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας, και συγκεκριμένα:
Είδος 1: Συσκευή ελέγχου αντίστασης υφασμάτων στη διείσδυση νερού υπό πίεση
Είδος 2: Συσκευή ελέγχου αντίστασης στο επιφανειακό χνούδιασμα υφασμάτων (random tumble pilling tester)
Είδος 3: Αυτόματη συσκευή προσδιορισμού cloud point και pour point, και πρόσθετη κεφαλή για προσδιορισμό 
CFPP
Είδος 4: Συσκευή μέτρησης τάσης ατμών υγραερίων και βενζινών, αυτόματη
Είδος 5: Αυτόματη συσκευή Kjeldahl
Είδος 6: Ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet)
Είδος 7: Αυτόματο ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet).
Και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας, για όλα τα είδη.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 196 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 7

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 1: Συσκευή ελέγχου αντίστασης υφασμάτων στη διείσδυση νερού υπό πίεση και παροχή υπηρεσιών 
πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (NUTS: EL303)
Αν. Τσόχα 16
Αθήνα
Τ.Κ. 115 21

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Είδος 1: Συσκευή ελέγχου αντίστασης υφασμάτων στη διείσδυση νερού υπό πίεση (CPV προμήθειας 
38432000-2) και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV υπηρεσίας 
50324200-4).
Προϋπολογισμός: 48 856,00 EUR (39 400,00 EUR συν 9 456,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 42 160,00 EUR (34 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 8 160,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 6 696,00 EUR (5 400,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 1 296,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 1, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 2: Συσκευή ελέγχου αντίστασης στο επιφανειακό χνούδιασμα υφασμάτων (random tumble pilling tester) 
και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (NUTS: EL303)
Αν. Τσόχα 16
Αθήνα
Τ.Κ. 115 21

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Είδος 2: Συσκευή ελέγχου αντίστασης στο επιφανειακό χνούδιασμα υφασμάτων (random tumble pilling tester) 
(CPV προμήθειας 38432000-2) και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV 
υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 13 516,00 EUR (10 900,00 EUR συν 2 616,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 12 400,00 EUR (10 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 2 400,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 1 116,00 EUR (900,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. 216,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 2, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
Είδος 3: Αυτόματη συσκευή προσδιορισμού cloud point (σημείο θόλωσης) και pour point (σημείο ροής), και 
πρόσθετη κεφαλή για προσδιορισμό CFPP, και παροχή υπηρεσιών πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, έδρα Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)
Ν. Βότση 1
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Είδος 3: Αυτόματη συσκευή προσδιορισμού cloud point (σημείο θόλωσης) και pour point (σημείο ροής), και 
πρόσθετη κεφαλή για προσδιορισμό CFPP (CPV προμήθειας 38432000-2), και παροχή υπηρεσιών πενταετούς 
διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 44 020,00 EUR (35 500,00 EUR συν 8 520,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 38 440,00 EUR (31 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 7 440,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 5 580,00 EUR (4 500,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 1 080,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 3, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 4: Συσκευή μέτρησης τάσης ατμών υγραερίων και βενζινών, αυτόματη, και παροχή υπηρεσιών 
πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, έδρα Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)
Ν. Βότση 1
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Είδος 4: Συσκευή μέτρησης τάσης ατμών υγραερίων και βενζινών, αυτόματη (CPV προμήθειας 38432000-2) και 
παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 22 816,00 EUR (18 400,00 EUR συν 4 416,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 21 080,00 EUR (17 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 4 080,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 1 736,00 EUR (1 400,00 πλέον Φ.Π.Α. 336,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 4, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 5: Αυτόματη συσκευή Kjeldahl και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (NUTS: EL303)
Αν. Τσόχα 16
Αθήνα
Τ.Κ. 115 21

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Είδος 5: Αυτόματη συσκευή Kjeldahl (CPV προμήθειας 38432000-2) και παροχή υπηρεσιών πενταετούς 
διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 53 940,00 EUR (43 500,00 EUR συν 10 440,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 48 360,00 EUR (39 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 9 360,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 5 580,00 EUR (4 500,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 1 080,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 5, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 6: Ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet) και 
παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, έδρα Θεσσαλονίκη (NUTS: EL522)
Ν. Βότση 1
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 25

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Είδος 6: Ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet) (CPV 
προμήθειας 38432000-2) και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV 
υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 13 516,00 EUR (10 900,00 EUR συν 2 616,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 12 400,00 EUR (10 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 2 400,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 1 116,00 EUR (900,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. 216,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 1, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Είδος 7: Αυτόματο ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet) 
και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας.
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432000 Συσκευές αναλύσεων
50324200 Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (NUTS: EL303)
Αν. Τσόχα 16
Αθήνα
Τ.Κ. 115 21

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Είδος 7: Αυτόματο ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού λίπους σε τρόφιμα (υδρόλυσης / εκχύλισης Soxhlet) 
(CPV προμήθειας 38432000-2) και παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (CPV 
υπηρεσίας 50324200-4).
Προϋπολογισμός: 46 376,00 EUR (37 400,00 EUR συν 8 976,00 EUR Φ.Π.Α. 24 %).
Αναλυτικά:
Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 43 400,00 EUR (35 000,00 EUR πλέον Φ.Π.Α.: 8 400,00 EUR).
Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889):
Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 2 976,00 EUR (2 400,00 EUR πλέον Φ.Π.Α. 576,00 EUR).
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της 
διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 63
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το προς προμήθεια είδος (συμπεριλαμβανομένης 
της εκπαίδευσης) εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση τής σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 7, ανά έτος.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο το ζητούμενο είδος και τις υπηρεσίες του τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά σε ολόκληρη την 
ποσότητα τού υπό προμήθεια είδους.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναλυτικά στη διακήρυξη.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/05/2021
Τοπική ώρα: 23:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης Πειραιάς
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Γεν. Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους - 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Ταχ. διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support.gcsl@aade.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.gcsl.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/04/2021
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https://ted.europa.eu/TED
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