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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 
Πληροφορίες: Κώστας Κουρουνιώτης 
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Τηλ. 2810 391013, Fax: 2810 391101 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων: ΣΠΑ0089-5 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ 593- MYELINTag), ΣΠΑ0137-5 
(ΑΡΙΣΤΕΙΑ 3446-ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ), ΖΦΠ0208-2 (MC/ITN CODAGE GA316354), ΣΠΑ0099-2 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ 
AUTOIMMUNESEARCH-2344), ΟΡΖ0025-70 (MC/ITN CHROMATIN3D GA642934), προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για 
την προμήθεια :  
1).Τροφή πειραματόζωων (ποντικών)  
 
 
Προϋπολογισμού δαπάνης: 17.610,62 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 13%: 
19.900,00 €) 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια αναφέρονται στο Παράρτημα Α “Αναλυτικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές ”. 
Στον προϋπολογισμό δαπάνης περιλαμβάνεται η μεταφορά των παραπάνω ειδών από τον τόπο 
προμήθειάς τους στον τόπο εγκατάστασης .  
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/7/2015 και ώρα 12:00 στο γραφείο Γ210 του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ. 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι την 23/7/2015 και 
ώρα 11:00 στην διεύθυνση : 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013 
Γραμματεία Ινστιτούτου Βιολογίας Υπόψη: Κώστα Κουρουνιώτη 
Προθεσμία περαίωσης ορίζεται το διάστημα των είκοσι ημερών (20) 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, σε 
άλλο κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
 
Προσφορές  
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική ή 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. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του ΙMBB για την προμήθεια : 
1) Τροφή πειραματόζωων (ποντικών)  
 
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 30 ημέρες από την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού . 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Kριτήρια 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  

 Ο χρόνος παράδοσης 

 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 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. 
 
  

Ηράκλειο 9 Ιουλίου 2015 
 
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου  
Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Παράτημα Α: 

α/α Περιγραφή ειδών Ποσότητα 

1 Τροφή πειραματόζωων (ποντικών) . 5600 Kg 

  
 
 
Παράτημα Β:   
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ: 
 1) Τροφή πειραματοζώων (ποντικών) (Lab Animal Diet for Mice ) 
 Pellet σε συσκευασία κενού, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία 

Analytical Constituents:  
   Crude Protein 18 - 22 % 
  Crude Fat 3 -5 % 
  Crude Fibre 4 - 6 %  
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GREEK REPUBLIC  

TECHNOLOGY RESEARCH FOUNDATION  

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY  

N. Plastiras 100 BASSILIKA VOYTON, HERAKLIO 70013  

Info: Kostas Kourouniotis  

e-mail: kouroun@imbb.forth.gr 

Tel. 2810 391013, Fax: 2810 391101 

 

 

CALL for EXPRESSION of INTEREST 

 

The Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB) of the Foundation for Research and 

Technology (FORTH) in the context of research programs: ΣΠΑ0089-5 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ 593- MYELINTag), 

ΣΠΑ0137-5 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ 3446-ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ), ΖΦΠ0208-2 (MC/ITN CODAGE GA316354), ΣΠΑ0099-2 (ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

AUTOIMMUNESEARCH-2344), ΟΡΖ0025-70 (MC/ITN CHROMATIN3D GA642934), launches a Clipboard 

Contest with sealed bids and award criteria the most advantageous tender for the supply of:  

 

1) Lab animal diet (for mice) 
 

Budgetary expenditure: 17.610,62 €  no VAT included (cost VAT included 13%: 19.900,00 €)  

 

Detailed information on the diet to supply is listed in Appendix A “Detailed Specifications”. 

The budget includes the cost of transporting these items from the place of delivering to the place of 

installation. 

 

Date of the tender 

The contest will be held on 23/7/2015 at 12.00, room C210, IMBB-FORTH. 

Tenders should be sent to the secretariat of the Institute until 23/7/2015 at 11.00 at:  

N. Plastiras 100 BASSILIKA VOYTON, HERAKLIO 70013  

Secretariat of Institute of Biology Attn: Kostas Kourouniotis 

Deadline for completion is defined as the period of twenty days (20) from the date of the award of 

procurement. 

 

Eligibility 

The competition can participate physical or legal persons registered in the commercial, technical or 

industrial chamber. Contestants must be operating legally in Greece, in other member – states of the 

European Union or the United States of America.  

 

Offers 

Interested parties should submit their offers in Greek or English, in a sealed envelope or a single case, until 

the expiration date and time of the submission of tenders, personally or by an authorized representative or 

by mail with acknowledgment of receipt. The envelope of each tender should be clearly marked:  

 ‘OFFER’ to Clipboard Contest IMBB for the supply of: 

1) Lab animal diet (for mice) 
The tenders shall not have scrapings, erasures, additions. Any correction on offer must be clearly written 

and initialed by the tenderer. 

Tenders submitted must clearly state that it will apply for 30 days from the day of the contest. 
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Alternative bids will not be accepted. 

 

Criteria for the award of the contract  

Criteria for the award of the contract is the best offer. For the identification of an offer as advantageous will 

take account the following criteria: 

 The tender agreement with the specifications of the invitation 

 The quality 

 Delivery time 

 The price offered 
 

Cancellation of tender 

The Board of Directors of FORTH reserves the right to: a) cancel the contest, b) thwart the contest and 

resume and change or not the terms and specifications of the tender, c) cancel the contest and follow the 

procedure of direct award as defined in Article 21 of Regulation of Supplies FORTH. 

 

Signing of contract 

Following the announcement of the award, the relevant supply contract is compiled. The contract contains, 

in detail all the terms and conditions for the implementation of the project and the rights and obligations of 

the parties. 

The payment of the contract price will be made after the final qualitative and quantitative delivery of the 

project. 

 

Guarantee Liability 

The contractor warrants to the Contracting Authority that the project will be executed in accordance with 

the terms and conditions of the Agreement and that will fulfill all that is included in it would be devoid of 

defects and that it meets the requirements and properties as specified in the notice or permitted to be 

specified by the contracting authority in the execution of the project.  

 

 Heraklion 9 July 2015 

 

The Director of the Institute 

Nektarios Tavernarakis 
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Detailed Specifications 

  

 

Appendix A: 

 

 Description items Quantity 

1 Lab animal diet (for mice) 5,600 Kg 

 

 

 Appendix B: 

 

REQUIREMENTS FOR  

  

1) Lab Animal Diet for Mice  

Pellet in vacuum packing, sterilized by gamma radiation. 

 

Analytical Constituents:  

 Crude Protein 18 – 22 %  

 Crude Fat 3 -5 %  

 Crude Fibre 4 – 6 % 
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