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Θέμα: Περίληψης Διακήρυξης, αριθ. 3525/ΓΚ/2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αριθ. Διακήρυξης: 3525/ΓΚ/2019
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΓΧΩΡΙΟ [κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] ΑΝΟΙΧΤΟ
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), για την επιλογή
οικονομικού φορέα/ οικονομικών φορέων για τη διενέργεια εργαστηριακών
αναλύσεων σε δύο τομείς:
(α)
για τον προσδιορισμό ανεπιθύμητων ουσιών (μυκοτοξίνες, υπολείμματα
φυτοφαρμάκων, κ.α.), πρόσθετων υλών και απαγορευμένων ουσιών (αντιβιοτικά) σε
ζωοτροφές,
προϋπολογιζόμενης
αξίας,
συμπεριλαμβανομένου
του
Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%, 97.000,00€ (ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ),
η οποία αφορά στα έτη 2019, 2020 και 2021 (Α’ Εξάμηνο), και
(β)
για ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και ταυτοποίηση DNA, προερχόμενου από
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) σε πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες
ζωοτροφές
και
προμίγματα
ζωοτροφών,
προϋπολογιζόμενης
αξίας,
συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ύψους 24%,
38.000,00€ (τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ), η οποία αφορά στα έτη 2019, 2020 και
2021 (Α΄ Εξαμηνο).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
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www.eprocurement.gov.gr του συστήματος (α.α. στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 78278, για το Τμήμα
Α’ και 78280 για το Τμήμα Β’ της Διακήρυξης).
Οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, στην Ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 26 Αυγούστου 2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00’, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Εγγύηση συμμετοχής: θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
Τμημάτων του Διαγωνισμού, όπως αυτά αναλυτικά καθορίζονται στη Διακήρυξη, για
τα οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν Προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ισχύος 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την επόμενη μέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: θα καλύπτει το 5% της
καθαρής αξίας αυτής, που θα κατατεθεί με την υπογραφή της.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών: όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα αφορούν στις υπηρεσίες που αναλυτικά αναφέρονται στη
Διακήρυξη και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως Τεχνικές Προδιαγραφές αναγράφονται
στην αριθ. 3525/ΓΚ/2019 Διακήρυξη.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.
Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας- 01- Ειδικός Φορέας 110, Κ.Α.Ε. 0439, για τα οικονομικά έτη 2019, 2020
και 2021.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την
οριστική ποιοτική και ποιοτική παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος υπηρεσιών,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης της Διακήρυξης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»: 0108-2019, ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01-08-2019, ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 01-08-2019, ημέρα Πέμπτη.

Το πλήρες σώμα της αριθ. 3525/ΓΚ/2019 Διακήρυξης θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου, www.minagric.gr.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

Χριστίνα Διαμαντάκη

