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ΛΑΡΙΣΑ, 12-7-2018 

Α.Π.: 2194 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καργιωτίδου 

ΤΗΛ. 2410671298  

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (CPV42113161-1)» 

 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒ&ΚΦ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) 

προκειμένου να προμηθευτεί έναν αφυγραντήρα. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω προμήθειας είναι 6.448,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η 

ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Αδιάθετα προγράμματα» του Ινστιτούτου 

Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών.  

Συγκεκριμένα ο εν λόγω αφυγραντήρας θα πρέπει να έχει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Ο αφυγραντήρας θα τοποθετηθεί εντός του υπάρχοντος ψυκτικού θαλάμου διαστάσεων: μήκος 7,3 

m X πλάτος 3,8 m X ύψος 2,05 m 

2. Η θερμοκρασία του θαλάμου θα κυμαίνεται από 4 έως 6 
0
C 

3. Ο λειτουργία του αφυγραντήρα θα πρέπει να διατηρεί την σχετική υγρασία εντός του θαλάμου στο 

15%. 

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση του αφυγραντήρα θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΙΒ&ΚΦ, 

εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Υποβολή προσφορών: Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην ιστοσελίδα του ΙΒ&ΚΦ, και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΙΒ&ΚΦ, ημέρα 

Πέμπτη 12/7/2018 έως και την Πέμπτη 19/7/2018 και ώρα 14:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε 

ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του ΙΒ&ΚΦ στη διεύθυνση, 

Θεοφράστου 1, Τ.Κ. 41335, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραμμένες 

στην Ελληνική και θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά: η τιμή προσφοράς σε Ευρώ (καθαρή αξία, ΦΠΑ, 

συνολική τιμή), ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας. 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική 

προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

I. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές του αφυγραντήρα 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Γιώργο 

Μίχα στο τηλέφωνο 2410671303.  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

 

Δρ. Λεωνίδας Τούλιος 

Τακτικός Ερευνητής 
 

ΑΔΑ: ΨΒΝΠΟΞ3Μ-ΨΒ9


		2018-07-12T12:27:30+0300
	Athens




