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Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε 

ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡ-

ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ι.ΓΕ.Μ.Κ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» στο πλαίσιο του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙ-

ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΙΓΕΜΚ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑ-

ΓΕ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ME ΚΩΔΙΚΟ MIS 277343. 

Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ως εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) συγχωνεύθηκε βάσει της παρ. 1 του άρθρου 66 

του Ν.4002/2011 και της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 188763 (ΦΕΚ 2284/Β/13-10-2011) στον Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ). 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 457.000,00€, μη συμπεριλαμβα-

νομένου Φ.Π.Α και αφορά στον παρακάτω εξοπλισμό: Διάταξη για τη δοκιμή αντλίας, Ψηφιακό 

μετρητή τραχύτητας, Ηλεκτρονική πλάστιγγα, Συσκευή επίδοσης αναδευτήρα (αντλία κενού), 

Διάταξη ελέγχου συσκευής ρύθμισης όγκου ψεκαστικού υγρού ανά εκτάριο, Εξοπλισμό ελέγ-

χου διασποράς υγρού και αέρα αποτελούμενο από: α) Διάταξη σάρωσης για τη μέτρηση ταχύ-

τητας και κατεύθυνσης αέρα, β) Διάταξη μέτρησης παροχής αέρα ανεμιστήρα, γ) Διάταξη μέ-

τρησης παροχής ακροφυσίων νεφελοψεκαστήρα, δ) Διάταξη μέτρησης κατανομής και γωνίας 

ψεκασμού μεμονωμένου ακροφυσίου, Διάταξη σάρωσης για τη μέτρηση της κατανομής υγρού 

σε ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών, Control of  spray drift: Wind tunnel για τη μέτρηση της 

διασποράς ψεκαστικού νέφους. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχα-

νών και Κατασκευών, Δημοκρατίας 61, 13561 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 2102611011. 

Το υποέργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», άξονας προτε-

ραιότητας: 03- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλι-

σης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται με 

βάση: Α. το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), Β. τις διατάξεις του Κανονισμού Προμη-

θειών του Δημοσίου Π.Δ. 118/2007, και Γ. την απόφαση του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ της 13ης/30-9-

2011 Συνεδρίασης. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 

και ώρα 12:00 στο Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών, Δημοκρατίας 61 Άγιοι 

Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 2102611011. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο 

ίδιο Ινστιτούτο τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, ενώπιον της αρμόδιας Επι-

τροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει 

προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του εξοπλισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 

δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) η-

μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται οι Προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

επί ποινή αποκλεισμού, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα 

λεπτών (28.105,50 €). 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλο-

δαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

Προκήρυξη.  

Ελάχιστη προϋπόθεση πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας θεωρείται ο προσφέρων 

να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 

€) κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 

Ελάχιστη προϋπόθεση πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση 

τουλάχιστον τριών (3) παρόμοιων έργων κατά την τελευταία επταετία (2005 - 2011), συμβα-

τικής αξίας μεγαλύτερης των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), (μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), έκαστο. 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες το αργότερο από την υπογραφή της σχετικής σύμ-

βασης μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το Άρ-
θρο 35 του Π.Δ. 118/2007 με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 

α. Καταβολή του 40% της αξίας μετά την ποσοτική παραλαβή και καταβολή του υπολοίπου 

μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή αυτού).  

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου καθώς και του συνολικού ΦΠΑ με-

τά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του εξοπλισμού.  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να ορίσουν τον τρόπο με τον 
oποίο επιθυμούν να πληρωθούν. 

Επί ενστάσεων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο και αποφαίνεται 
σχετικά. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβά-
σεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (δικαστικές προσφυγές) διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/309-2010). 

Η διάθεση της Προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & 

Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Δημοκρατίας 61 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, Δευτέρα έως Παρα-

σκευή και ώρες 09.00 έως 15.00  και από την ιστοσελίδα www.nagref.gr. Για την παραλαβή 

της Προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για 

το περιεχόμενο της Προκήρυξης δύναται να ζητηθούν μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 

και ώρα 12:00 (αρμόδιοι: Γ. Κλάδης, Γ. Μπουροδήμος, τηλ.: 2102611011, 2102619011). Το 

Ινστιτούτο θα απαντήσει γραπτώς στις πληροφορίες/διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότε-

ρο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών. Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις 

θα αναρτώνται στις ανωτέρω ιστοσελίδες. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε πε-

ρίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ινστιτούτου. 

 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 8-5-2012 και στο Εθνικό 

Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως στις 18/5/2012 . Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στον πίνα-

κα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών και θα δημοσιευθεί την 

18η Μαΐου 2012 στις παρακάτω εφημερίδες: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και 

«ΚΕΡΔΟΣ». 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 
 
 


