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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το Ινστιτούτο Μοριακής  Βιολογίας  και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος  Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράμματος «ΘΑΛΗΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της 
διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης» MIS 380247 (ΣΠΑ00082-1-22)» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό  με 
απευθείας ανάθεση για την προετοιμασία εσωτερικών χώρων του Β κτηρίου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά. 
 
Έργο: Προετοιμασία εσωτερικών χώρων  Β κτηρίου Πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου. 
 
1.  Αποκατάσταση ριγματώσεων 
2.  Ειδικού τύπου καθαρισμός  
 
προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ),  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 23%: 
4920,00 €).  
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 στο ζωοτροφείο του ΙΜΒΒ. 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/07/15 και ώρα 13:00 στο ΙΤΕ  στο γραφείο A104 του IMBB. 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί  στην γραμματεία του  Ινστιτούτου   μέχρι την  27/07/2015και ώρα 12:00 
στην διεύθυνση : 
Γραμματεία - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ 
Υπόψη κ. Θ. Κωστέα 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013 
Τηλ. 2810-3911072,  Fax 2810-391101 
 
Προθεσμία περαίωσης του  έργου ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών (15)  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, 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: 

Προετοιμασία εσωτερικών χώρων Β κτηρίου πειραματόζωων  
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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 30 ημέρες  από την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού . 
Θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του ζητούμενου έργου. 
 
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  

 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 21/07/2015 
 
 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παράτημα Α: 

α/α Περιγραφή ειδών Ποσότητα 

1 Αποκατάσταση ριγματώσεων δαπέδου  1 

2 Ειδικού τύπου καθαρισμός 1 

 
 
  
Παράτημα Β:   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο Β κτήριο 
Πειραματόζωων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (ΙΜΒΒ), προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η μετεγκατάσταση του εργαστηρίου από το κτήριο Γ στο κτήριο Β.  

Για να πληρούν οι χώροι του κτηρίου Β τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα εγκατασταθεί πρέπει: 

1) Να σφραγιστούν οι ρωγμές που έχουν εντοπιστεί στα δάπεδα των στείρων χώρων. Η σφράγισή τους θα γίνει με χρήση 
εποξειδικών υλικών, προκειμένου να γίνει πλήρης ενσωμάτωση με την υφιστάμενη επίστρωση των συγκεκριμένων 
δαπέδων. 

2) Επιμελής καθαρισμός των χώρων του κτηρίου Γ όπου πρόκειται μα εγκατασταθεί το εν λόγω εργαστήριο. Ο 
καθαρισμός αυτός θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις καθαριότητας που επιβάλλονται από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
σε ένα εργοτάξιο, καθώς οι χώροι θα πρέπει να παραδοθούν απολύτως κενοί, χωρίς ίχνος σκόνης ή άλλων σωματιδίων, 
έτοιμοι προς απολύμανση.  Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει εκτός από απομάκρυνση όλων των υλικών και μικροϋλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν, απόξεση τυχόν υπολειμμάτων τους που έχουν κολλήσει σε δάπεδα και τοίχους, καλό 
σφουγγάρισμα (τουλάχιστον 3 φορές) των δαπέδων και των τοίχων με ειδικά καθαριστικά υλικά, καθώς καθαρισμό και 
των ταβανιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα σκόνης στους χώρους. 
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ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &  ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
ΕΡΓΟ :  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Β ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
 
ΠΕΡΙΟΧΗ:  Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Δήμου Ηρακλείου 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :   ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 
Για τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου    «Προετοιμασία εσωτερικών 
χώρων Β κτηρίου Πειραματόζωων για την εγκατάσταση εργαστηρίου», όπως αναφέρονται στην σχετική τεχνική και 
μετά από αυτοψία που κάναμε στο χώρο ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα του μεγέθους του έργου,  προσφέρουμε κατ΄ 
αποκοπή, το ποσό που αναγράφεται παρακάτω: 
 
 
 
Ποσό Προσφοράς  (Αριθμητικά) :   _______________________________________________  
 
  (Ολογράφως) :   _______________________________________________  
 
 
Στο ποσό αυτό  δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%. Η προσφορά ισχύ  για 30 ημέρες  από την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

      
 

 Ηράκλειο,  ………. ΙΟΥΛΙΟY 2015 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

……………………………………….. 
Υπογραφή/σφραγίδα 
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