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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 
Πληροφορίες: Δημήτρης Διαλεκτάκης 
e-mail: dialekta@imbb.forth.gr 
Τηλ. 2810 391180 
 

Α.Π.: 7375 / 7-4-2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για:  

Ανάδοχο για το έργο Παροχής Υπηρεσιών στις Κουζίνες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ 

Προϋπολογισμού δαπάνης €34.000,00 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23% (ποσό με ΦΠΑ: €41.820). 

Διάρκεια έργου: 1 έτος 

Η περιγραφή των υπηρεσιών αναφέρεται στο Παράρτημα Α “Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές”. 
 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα «Α. Παγιατάκης» στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του IΤΕ στα Βασιλικά Βουτών, Ηρακλείο, Κρήτης. 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι την 17η Απριλίου 
2015 και ώρα 09:30 στην διεύθυνση : 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Γραμματεία Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας  
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013, Κρήτη 
Υπόψη: κ. Δημήτρη Διαλεκτάκη 

«Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών – Κουζίνα ΙΜΒΒ»  
 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, 
τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο που να έχουν ή να διαθέτουν για την εκτέλεση του έργου, προσωπικό 
με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους αντίστοιχη με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου ή συμβάσεις. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 
σε άλλο κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Προσφορές  
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική 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. Στο φάκελο κάθε προσφοράς 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών – Κουζίνα ΙΜΒΒ»  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση υπάρχει 
στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  
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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.  

Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά .  
Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια : 

 Η συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης 

 Η ποιότητα των προσφερομένων  

 Η προσφερόμενη τιμή  
 

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 τμηματικά κάθε μήνα. 

 

Εγγυητική Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίας του, με προσωπικό 
εκπαιδευμένο προς τούτο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και σε πλήρη 
συνεργασίας μαζί της και ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με υψηλό βαθμό ικανότητας και 
επαγγελματικής κρίσης, με επιμέλεια και επαγγελματική επιδεξιότητα. 

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ανωτέρω θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του 

ΙΤΕ υπ, αριθ. 5263(ΦΟΡ)559 /2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 897/Β/19Δ7Δ2000). 

 
Ηράκλειο 7/4/2015 

 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Παράρτημα Α 
 
Ο ανάδοχος: 
1. Καλείται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες παρασκευής θρεπτικών μέσων για τις ανάγκες των 

ερευνητικών ομάδων του ΙΜΒΒ - ΙΤΕ που εργάζονται με πειραματόζωα. 
Για την παρασκευή των θρεπτικών μέσων απαιτούνται : 
α.  προετοιμασία υλικών (ζύγισμα, ανάμειξη, βρασμός). 
β.  τοποθέτηση του μείγματος υλικών σε ειδικά σωληνάρια. 
γ.  καθαρισμός των σωληναρίων μετά τη χρήση τους. 

2.  Θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων εργαστηριακών σκευών από τα 
εργαστήρια την μεταφορά τους στην κουζίνα για πλύσιμο , στέγνωμα και την τοποθέτησή τους στις 
ειδικές προθήκες. 

3. Ευθύνεται για την καθαριότητα του χώρου της κουζίνας (πάγκοι, πατώματα κλπ.), καθώς και των 
ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται εκεί. 

4. Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαιτούνται δύο άτομα επί μονίμου βάσεως , πέντε ημέρες την 
εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, οκτώ ώρες την ημέρα, από 6.30- 14.30. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των εργαζομένων β) τις 
ημέρες και τις ώρες εργασίας, το ύψος του προϋπολογισμού των πάσης φύσεως αποδοχών των 
εργαζομένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με προσωπικό εκπαιδευμένο προς τούτο 

και πλήρως εξοπλισμένο με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, αντίστοιχη με το αντικείμενο της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την απόδειξη της εμπειρίας τους θα πρέπει να 
προσκομισθούν βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου ή συμβάσεις. Επίσης, ο ανάδοχος θα φροντίσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πλήρη συνεργασία με τον εργοδότη και κατά τον βέλτιστο τρόπο. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμενους του διαθέτοντας 
τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καταβολή εισφορών των εργαζομένων του σε Ασφαλιστικά Ταμεία 
οιασδήποτε φύσης και για την ασφάλιση έναντι ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου του και εξ 
αφορμής αυτού. Η ασφάλιση θα αποδεικνύεται με προσκόμιση είτε του βιβλιαρίου τους, είτε 
βεβαίωσης του ΙΚΑ. 

4. Ο ανάδοχος εταιρία ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη των εγκαταστάσεων του εργοδότη η οποία θα 
προκληθεί από αυτόν ή τους υπαλλήλους του κατά τη διάρκεια του έργου. 

5. Ο ανάδοχος είναι ενήμερος για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία της παρούσης 
σύμβασης σύμφωνα με το ν. 3861/2010 περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και την 
έκταση που ο ως άνω νόμος απαιτεί. 

6. Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων διενεργείται κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, την οποία ο ανάδοχος 
θα πρέπει να αποδίδει στο υπ΄αριθ. GR 3301101550000015554012755 λογαριασμό της Εθνικής 
Τραπέζης καθώς και κράτηση 3,6% επί του ως άνω ποσού υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ το οποίο πρέπει 
να αποδίδει σε δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ1228 για ΟΓΑ και ΚΑΕ 1229 για χαρτόσημο).  

 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ 
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