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IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ   
Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN 
HPAKΛEIO 70013 
Πληροφορίες:  Χρήστος ΔΕΛΙΔΑΚΗ 
Email: delidaki@imbb.forth.gr 
τηλ. 2810-391112, fax  2810-391104 

A.Π. 6980 
24 Σεπτεμβρίου 2014 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Tο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Eρευνας (ΙΤΕ) στο 
πλαίσιο του προγράμματος UBICODE Υπάρχει κώδικας ουβικουϊτίνης στη σηματοδότηση Delta-Notch; με 
κωδικό έργου 4436 της Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013). προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για: «Προμήθεια συσκευής 
διάρρηξης βιολογικών υλικών με υπέρηχους με υδατολουτρο (water bath sonication system)» 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 19,650 (δεκα εννεα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια αναφέρονται στο Παράρτημα Α “Αναλυτικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές”. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/10/2014 και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία του Ινστιτούτου Μοριακής 
Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας στο ΙΤΕ. 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του  Ινστιτούτου   μέχρι την 10/10/2014 
και ώρα 12:00 στη διεύθυνση : 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο Κρήτης 70013 

Υπόψη: κ. Χρήστου Δελιδάκη, για το διαγωνισμό «Συσκευής διάρρηξης βιολογικών υλικών με υπέρηχους 
σε υδατολουτρο». 

Προθεσμία περαίωσης του  έργου ορίζεται το διάστημα των 60 ημερών από  την ημερομηνία ανάθεσης 
της προμήθειας. 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, 
τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα. Στοιχεία της προσφορά 
(όπως τεχνική προσφορά, προσπεκτους) δύνανται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα σε σφραγισμένο 
φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών 
προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Για κάθε 
τμήμα του έργου υποβάλλεται προσφορά σε χωριστό φάκελο.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για  τον  Πρόχειρο  Διαγωνισμό για το έργο  «Προμήθεια συσκευής διάρρηξης βιολογικών 
υλικών με υπέρηχους σε υδατολουτρο»»  
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση υπάρχει 
στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι  θα ισχύουν για 60 ημέρες  από την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού . 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές  

Προσφορά που αφορά μέρος τμήματος του έργου  δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά .  

Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης, μαζί με την προσφερόμενη τιμή και τυχόν 
κόστη συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω τεχνικά κριτήρια : 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1. Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Δ/ξης 

40 % 

2. Ποιότητα και αποδοτικότητα του μηχανήματος, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Δ/ξης. 

30 % 

3. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή 
διατήρησης 

5 % 

4. Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο 
service από τον Προμηθευτή, ύπαρξη 
ανταλλακτικών) 

5 % 

5. Χρόνος παράδοσης 20 % 

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Αυξάνεται σε 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία. 

Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει ένα Συγκριτικό 
Πίνακα και θα κατατάξει τις προσφορές κατά αύξουσα σειρά του τελικού: 

Β = ΒΚ / ΒΤ όπου: 

ΒΚ = το κόστος της προσφοράς σε Ευρώ, και ΒΤ= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης. 

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό 
Β. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης ΒΤ 
(λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο). 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού η οποία έχει οριστεί για το 
σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει κατά την κρίση της τις προσφορές 
σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα τις κατατάξει από τη συμφερότερη προς τη μη συμφερότερη και 
θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής τη συμφερότερη προσφορά που έχει 
υποβληθεί. 
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Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω email), διευκρινήσεις από 
τους προσφέροντες για στοιχεία της προσφοράς τους, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω email) εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από το σχετικό αίτημα.  

Ματαίωση του διαγωνισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον διαγωνισμό β) να ματαιώσει 
τον διαγωνισμό και  να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 
Προκήρυξης γ) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ι.Τ.Ε. 

Υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας. Η Σύμβαση 
περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς 
και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  του 
έργου. 

Εγγυητική Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι  θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν, θα στερείται  ελαττωμάτων 
και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην 
Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Για οτι δεν ορίζεται ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού προμηθειών του ΙΤΕ.. 

 

Ηράκλειο, 24/9/2014 

Για το ΙΤΕ 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Τ7Σ469ΗΚΥ-ΜΡ1



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 

 

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου UBICODE «Υπάρχει κώδικας ουβικουϊτίνης στη σηματοδότηση 
Delta-Notch;»,, είναι απαραίτητη η προμήθεια Συσκευής Διάρρηξης Βιολογικών Υλικών με Υπέρηχουςσε 
Υδατόλουτρο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

1) Τεχνικές προδιαγραφές (technical specifications) 

1.  Δυνατότητα επεξεργασίας 6 δειγμάτων ταυτοχρονως σε μια κεφαλη (6 samples processing 
simultaneously). 

2.  Παροχή δυο (2) ξεχωριστών κεφαλων για 1.5 ml και 15 ml tubes (1.5ml and 15ml tube holders). 

3.  Δυνατότητα ψηφιακού προγραμματισμού με χρονοδιακοπτη (digital timer) με on/off mode. 

4.  Διάρκεια χρονικού διαστήματος 0-99sec (interval timer). 

5.  Παροχή ηχοπροστατευτικού συστήματος (sound proof box provided). 

6.  Υδάτινος όγκος υδατόλουτρου 750ml (water bath volume). 

7.  Ηλεκτρικής ισχύος 115 V/ 4.2A (US) // 230V/2.1A (EU), 50/60H (Power Supply). 

8.  Διαστάσεις τροφοδοτικού 350(W) x 260(D) x 165(H) mm (Control unit dimensions). 

9.  Διαστάσεις μονάδας υπερηχοβόλησης και υδατόλουτρου 175(W) x 160(D) x 265(H) mm (Sonication 
unit dimensions (water bath)). 

10.  Συνολικό βάρος μέχρι 30 Kg (total weight in Kg). 

 

2. Ποιότητα και αποδοτικότητα του μηχανήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (quality and 
performance of sonicator according to the technical specifications) 

1.  Ιδανικό για τις εξής βιολογικές εφαρμογές; Διάρρηξη χρωματίνης, DNA, πρωτεϊνών, ιστών και 
κυττάρων (ideal for biological applications: chromatin, DNA, protein, tissues and cell shearing). 

2.  Χρόνος και ποιότητα δειγμάτων για εφαρμογές πρωτεϊνικών και χρωματινικών εφαρμογών (time and 
quality of sonicated material for proteomics and genomics large scale experiments) 

3.  Παροχή on-line προτεινόμενων πρωτόκολλων για διαφορετικές βιολογικές εφαρμογές π.χ. για 
ανοσοκατακρίμνυση χρωματινικών και πρωτεϊνικών συμπλόκων, διάρρηξη ιστών (available on-line 
protocols for different biological applications e.g. chromatin and protein immuneprecipitation and 
tissue disruption)  

 

3) Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 

1.  Εγγύηση μηχανήματος ενός (1) ετους απο την εγκατασταση (Equipment warranty of 1 year from 
installation date). 

2.  Δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης απο τους ερευνητες ακολουθωντας τις οδηγιες εγχειριδιου, 
χωρις να ειναι αναγκαια η παρουσια ειδικου τεχνικου εγκαταστασης απο την εταιρεια. (Possibility of 
installation and usage of the equipment by the scientific stuff by following the instructions manual, 
without the need of an installation specialist from the company). 
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4) Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο service από τον Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 

1.  Βεβαίωση ύπαρξης τεχνικού υλικού και ανταλλακτικών μερών της συσκευής για διάστημα 10 ετών 
μετά την αγορά (Assurance of availability of technical parts of the equipment for the coming 10 years 
post purchase). 

2.  Παρεχόμενο service από τον προμηθευτή (provider offers equipment service).  

 

5) Χρόνος παράδοσης 

Άμεσος χρονως παραδοσης (ΑSAP delivery time)  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Τ7Σ469ΗΚΥ-ΜΡ1




