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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  
  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

               Θέρμη, 12-4-2017 
                                                                                                   
               Αρ. Πρωτ: 373 

 
             
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001  

ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                                                   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Το  Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) του  Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  66  του  ν.4002/2011  «Τροποποίηση  της 

συνταξιοδοτικής  νομοθεσίας  του  Δημοσίου  –  Ρυθμίσεις  για  την  ανάπτυξη  και  τη 

δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού 

και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011). 

2. Την  αριθμ.  188763/10.10.2011  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  –  ΔΗΜΗΤΡΑ»  και  συγχώνευση  εποπτευομένων  από  το  Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της 2ης/6-12-2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ». 

4. Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48
ης

 / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-
ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα:«Εφαρμογή της αριθμ.919/131869/20-10-2014 ΚΥΑ – Προσωρινή 
τοποθέτηση προϊσταμένων». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 919/131869/27-10-2014 (ΦΕΚ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. 
σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων 

6. Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 6
0η

 /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών 
Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-
ΣΧ2. 

7. Την αριθμ.1 Απόφαση της 65
ης

 / 27 & 28-07-2015 Συνεδρίασης του ΔΣ περί επιβεβαίωσης 
της εφαρμογής (εσωτερικών) Κανονισμών των φορέων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΛ.Γ.Ο.-
ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού, 
ΑΔΑ:74ΙΜΟΞ3Μ-ΤΩΠ. 

8. Την αρ.πρωτ.998/30-12-2016 Απόφαση του Διευθυντή ΙΕΥΠ με θέμα: «Συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μέχρι του 
ποσού των 60.000,00 ευρώ και παραλαβών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης  για το έτος 2017».  
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9. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2207 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

10. Την αρ.πρωτ. 13805/11-04-2017, ΑΑ: 1619, ΑΔΑ: 6ΛΔΝΟΞ3Μ-2ΞΦ με ΑΔΑΜ: 

17REQ006060337/12-4-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού #6.200,00# ευρώ. 

11. Το από 28-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του λογιστηρίου του ΙΕΥΠ  

12. Την αρ.πρωτ. 372/12-4-2017 Απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΥΠ για την έγκριση διενέργειας  

διαγωνισμού με ΑΔΑ: 7ΣΧ0ΟΞ3Μ-70Ρ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά  για την 
επιλογή συμβούλου πιστοποίησης, που θα αναλάβει την παρακολούθηση και υποστήριξη του 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέχρι την πιστοποίηση από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 στο 
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) 
«Δήμητρα». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η Ανάπτυξη και η Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στο Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) 
«Δήμητρα» έχει ως αντικείμενο:  

 Την μελέτη-σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 στο 
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
(ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».  

 Την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία 
πιστοποίησής της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 από το διαπιστευμένο 
Φορέα Πιστοποίησης. 

 Την παροχή από τον ανάδοχο εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού.  
 

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις (4) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν στην προσφορά τους:   

1. Σύνθεση ομάδας του έργου, εμπειρία των μελών και χρονοδιάγραμμα εργασιών υλοποίησης, 
το μέγιστο τέσσερις (4) μήνες. 

2. Αναλυτική περιγραφή μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης στη Θέρμη του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».  

3. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο, λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 
πρότασή του. Χρονοδιάγραμμα και περιγραφή υλοποίησης των φάσεων του έργου. 

4. Έκθεση με τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης που 
διασφαλίζουν την συνεχή και άριστη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης  ποιότητας στο 
μέλλον. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ: 
1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 στην εν ισχύ έκδοση του (ISO 9001:2015 ή ISO 

9001:2008) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με Συστήματα Ποιότητας. 
2. Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 και εμπειρία στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης 
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Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
ή ISO 9001:2015 ή/και το πρότυπο ISO 17025. 
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν κατάλογο των κυριότερων 
παρόμοιων υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που παρασχέθηκαν την τελευταία 
πενταετία, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη. Οι παραδόσεις και οι 
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) 
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση αντίστοιχη βεβαίωση του αγοραστή. 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο σύμβουλος με την πρόσβαση που θα έχει στο εργαστήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 
αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που θα περιέλθουν στη γνώση του στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου.  
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου υπολογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του Αναδόχου. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), η υποστήριξη κατά την επιθεώρηση και 

η πλήρης άρση παρατηρήσεων-μη συμμορφώσεων φορέα κλπ. συνιστούν την καταληκτική φάση του 

έργου. Η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, 

θα λάβει χώρα από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για α) τη σύνταξη της αίτησης προς τον φορέα 

πιστοποίησης και β) την πλήρη άρση των μη συμμορφώσεων-παρατηρήσεων, που τυχόν προκύψουν 

κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

από εξωτερικό Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή 

της Σύμβασης, θα μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης του έργου κατά δύο (02) μήνες μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Φορέα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης) ή του εξωτερικού 

Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 

έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού από τον εξωτερικό Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. Σε 

περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

από εξωτερικό Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και μετά το ανωτέρω διάστημα των τεσσάρων 

(04) + δύο (02) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον η μη ολοκλήρωση της 

διαδικασίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης) ή 

του εξωτερικού Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης  θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί το υπόψη έργο 

και θα ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να αναπτύξει την προτεινόμενη από αυτόν μεθοδολογία υλοποίησης 

του συγκεκριμένου έργου. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην αναλυτική-συγκεκριμένη περιγραφή των 

επιμέρους φάσεων και των παραδοτέων κάθε φάσης υλοποίησης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος του συγκεκριμένου έργου είναι 6.200,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ή 5.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 

προγραμμάτων του ΙΕΥΠ. 
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Τα έξοδα μετακίνησης του συμβούλου στο χώρο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο. 

Το κόστος του έργου καταβάλλεται ως ακολούθως: 

 Προκαταβολή 40% με την υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας 

 Εξόφληση 60% με την ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.   

 
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες και ενώσεις / συνεργασίες 
προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με 
συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι  και την  04 Μαίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 να 
καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή 
προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση εργαστηρίων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή / και το πρότυπο ISO 17025, η οποία αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης εκτέλεσης του έργου. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
θα προσφέρουν στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου, είναι πιστοποιημένα από φορέα 
πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο ως προς ISO 17024 

4. Στην ομάδα του Συμβούλου που θα διεξάγει την αρχική εσωτερική επιθεώρηση να  
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας  πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας, από φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο ως προς ISO 17024 

5. Στα μέλη της ομάδας έργου να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας  πιστοποιημένος σύμβουλος ως 
προς ISO 10019 από φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο ως προς ISO 17024 

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσης Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησής τους, 
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση, 
iii) ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δημόσιου τομέα, 
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 
v) δεν θα αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες που θα περιέλθουν στη γνώση του στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου, 

 vi) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7.  Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν 
τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση 
«Προσφορά για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου που θα αναλάβει την παρακολούθηση και 
υποστήριξη του Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέχρι τη διαπίστευσή 
του εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ)» στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001 (Αγρόκτημα Θέρμης) στη 

Γραμματεία ( κα Αντωνιάδου Αναστασία ) Τηλ: 2310-473429, FAX: 2310-489044. Πληροφορίες Δρ 
Φραντζής Παπαδόπουλος τηλ.2310-472160 και κα Πολυξένη Ψωμά τηλ.2310-473429 εσωτ.309 ή 
311, όπως το υπόδειγμα που ακολουθεί: 
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Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για το Διαγωνισμό: «Συμβούλου Πιστοποίησης»  
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 373/12-4-2017 
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων, Ελληνική Γεωργική Σχολή, Θέρμη -Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, τηλ. επικοινωνίας: 2310-
473429»  
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
 
 
8. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. 

9. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το ΙΕΥΠ θα γίνονται στην 
Ελληνική γλώσσα.  

10. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά  θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός 
από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

13. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει 
παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης. 

14. Μετά  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού,  ο  ανάδοχος θα  πρέπει  να 
συνυπογράψει σύμβαση σχετικά με το έργο που θα εκτελέσει, τον χρόνο παράδοσης και τη συνολική 
αξία. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου στην εκτέλεση του έργου θα υπάρχει  ποινή 
επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωμή του αναδόχου θα 
γίνει όπως ορίζεται παραπάνω, αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια κ.α.)  καθώς την 
προσκόμιση  ασφαλιστικής  και  φορολογικής  ενημερότητας, στην οποία θα αναγράφεται ότι η 
χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς Γενικής Κυβέρνησης.  

15. Ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 04 Μαίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δρ Φραντζή 
Παπαδόπουλο τηλ.2310-472160 και κα Πολυξένη Ψωμά τηλ.2310-473429, εσωτ.309 ή 311. 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 

α)  Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους    της διακήρυξης. 

β) Η συμφερότερη προσφορά  

 

16. Οι ενδιαφερόμενοι, προς πληρέστερη κατανόηση του όλου έργου, προτείνεται πριν από την 
υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς να επισκέπτονται το χώρο του έργου στο Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων, που βρίσκεται στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη 
Θέρμη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 

. 

 

 
Διαδικασία διαγωνισμού - Κατακύρωση  
 
1. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης  και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Η κατακύρωση γίνεται 
στον προμηθευτή που προσφέρει τη συμφερότερη τιμή, εφόσον αυτή κρίνεται αποδεκτή με βάση  
τους όρους της διακήρυξης. Ο Διευθυντής του ΙΕΥΠ  του  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας  υπόψη  
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την  πρόταση  της αρμόδιας επιτροπής,  και  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  που  προβλέπονται  από  
την  προκήρυξη,  θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

2. Μετά  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού,  ο ανάδοχος θα  πρέπει  να συνυπογράψει 
σύμβαση (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ), Ο Προμηθευτής 
στον οποίο κατακυρώθηκε, υποχρεούται να προσέλθει  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αφού 
αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του Νομικού τμήματος  της υπηρεσίας μας. 

3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται 
μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και 
Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου και  
3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ). 

4. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 
4127/2013, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού 
της αξίας του έργου. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.  

5. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με τον 
Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία 
αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον 
επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα 
προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 
στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης 
για οποιονδήποτε  λόγο. 

7. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

 
 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα  15 ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του 

Δήμου της έδρας του ΙΕΥΠ και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr),  

 

 

Ο Διευθυντής του  ΙΕΥΠ 

 
Δρ. Σίδερης Θεοχαρόπουλος 

Τακτικός Ερευνητής 
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