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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138310-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Μηχανήματα επεξεργασίας γαλακτοκομικών
2020/S 058-138310
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταχ. διεύθυνση: Ιερά Οδός 75
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 118 55
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αδαμαντία Αριστοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mando@aua.gr
Τηλέφωνο: +30 2105294870
Φαξ: +30 2105294880
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www2.aua.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου» — Τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Αριθμός αναφοράς: 288(ΔΤΥ)/17.03.2020

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42211000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Αγαθά
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας
τυροκόμησης του εργαστηρίου γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια 1 συστήματος cross flow επεξεργασίας γάλακτος / τυρογάλακτος με
μεμβράνες μικροδιήθησης (MF) / υπερδιήθησης (UF) / νανοδιήθησης (NF) και αντίστροφης ώσμωσης (RO),
εξοπλισμού για την παραγωγή τυριών pasta filata, τροχήλατης αντλίας γάλακτος, τροχήλατης αντλίας γάλακτος
με σακόφιλτρο, ράφια ψυγείων, θαλάμων ωρίμασης και τυροκομείου, καλούπια πίεσης σκληρών τυριών και
στράγγισης φέτας.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 202 200.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Σύστημα επεξεργασίας γάλακτος.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα cross flow επεξεργασίας γάλακτος / τυρογάλακτος με μεμβράνες μικροδιήθησης (MF) / υπερδιήθησης
(UF) / νανοδιήθησης (NF) και αντίστροφης ώσμωσης (RO), εφοδιασμένο με:
α) αντλία πίεσης έως 60 bar·
β) αντλία κυκλοφορίας·
γ) τις απαραίτητες μεμβράνες κεραμικού τύπου·
δ) ρυθμιστή ταχύτητας ροής, και
ε) ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση, η εκκίνηση της μονάδας και η εκπαίδευση του
προσωπικού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
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II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Εξοπλισμός παραγωγής τυριών.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός για την παραγωγή τυριών pasta filata με ανοξείδωτη διάταξη (ζυμωτήριο), για την ασυνεχή
παραγωγή μέσω θέρμανσης και μάλαξης, και τη σχηματοδότηση τυριών φιλαρίσματος (pasta filata),
χωρητικότητας έως 60 L με δυνατότητα παραγωγής περίπου 20 kg ανά παρτίδα.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση, η εκκίνηση της μονάδας και η εκπαίδευση του
προσωπικού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Τροχήλατες αντλίες και τυρολέβητας.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Τροχήλατη αντλία γάλακτος ανοξείδωτη AISI 316, δυναμικότητας 1.000 lit/h, με ανοξείδωτο προστατευτικό
κάλυμμα ηλεκτροκινητήρα. Η αντλία να διαθέτει ρυθμιζόμενα ποδαρικά, για την ορθή ευθυγράμμισή της.
Τροχήλατη αντλία γάλακτος με σακόφιλτρο, ανοξείδωτη AISI 316, δυναμικότητας 1.500 ΛΤ/hour με ανοξείδωτο
προστατευτικό κάλυμμα ηλεκτροκινητήρα. Η αντλία να διαθέτει ρυθμιζόμενα ποδαρικά, για την ορθή
ευθυγράμμισή της. Το σακόφιλτρο να είναι ανοξείδωτης AISI 304 ή AISI 316, κατασκευής και δυναμικότητας
ισοδύναμης της αντλίας. Να διαθέτει εσωτερικά ανοξείδωτο διάτρητο κέλυφος τύπου basket και φιλτρόσακο
ενδεικτικού τύπου monofilament, και βαθμό φίλτρανσης 250 - 100μm. Το καπάκι του φίλτρου να είναι αφαιρετό,
έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης του φιλτρόσακου.
Τυρολέβητας έμμεσης θέρμανσης, με ηλεκτρικές αντιστάσεις και με ατμό, χωρητικότητας 150 ΛΤ, ανοικτού
τύπου, ανοξείδωτης AISI 304 κατασκευής, 3 τοιχωμάτων με αφαιρούμενο ανοξείδωτο καπάκι και μόνωση με
ανοξείδωτη AISI 304 επικάλυψη. Η εσωτερική επιφάνεια να είναι ειδικά διαμορφωμένη με καμπύλες εσωτερικές
γωνίες. Να διαθέτει έξοδο προϊόντος με χειροκίνητη βαλβίδα τύπου butterfly, ρυθμιζόμενα ποδαρικά, καθώς
και θερμόμετρο προϊόντος. Για τον έλεγχο του τυρολέβητα, να περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας με οθόνη
ένδειξης και ρύθμισης θερμοκρασίας προϊόντος, καθώς και με όλον τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση, η εκκίνηση της μονάδας και η εκπαίδευση του
προσωπικού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 700.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Συσκευές συσκευασιών.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Συσκευαστική τυριών (συσκευασία σε κενό), επιτραπέζια, ανοξείδωτη AISI 304, συσκευαστική τυριών υπό
κενό τύπου «καμπάνας», με μπάρα συγκόλλησης αλουμινίου μήκους 450mm. Η μηχανή να διαθέτει κοπή
ξακρίσματος φιλμ, διάφανο καπάκι από πλαστικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, καθώς και ηλεκτρονικό
ογκομετρικό αισθητήρα. Χρηστικές διαστάσεις θαλάμου: 466x405x217 mm.
Συσκευαστική γιαούρτης, ημιαυτόματη θερμοσυγκολλητική μηχανή σκαφιδίων (tray sealer), ανοξείδωτης
κατασκευής με δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης υπό κενό και με τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP). Η μηχανή
να διαθέτει επιπλέον καλούπι 6 θέσεων με ξάκρισμα, για περιέκτες Φ95. Παραγωγικότητα: 5-10 κύκλοι / λεπτό.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Παγωτομηχανή.
Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Παγωτομηχανή οριζόντιου κάδου ανοξείδωτης κατασκευής, με αυτόματη έξοδο παγωτού. Χωρητικότητα κάδου:
2-6 κιλά. Δυναμικότητα: 35 kg/ώρα.
Στην τιμή να περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση, η εκκίνηση της μονάδας και η εκπαίδευση του
προσωπικού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Ραφιέρες.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ραφιέρα θαλάμων ωρίμασης
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Ραφιέρα ανοξείδωτης AISI 304 κατασκευής από στραντζαριστή ανοξείδωτη κοιλοδοκό, με ρυθμιζόμενα
ποδαρικά. Για τη στελέχωση των ραφιών, να χρησιμοποιηθεί ειδικά κατεργασμένο ξύλο, ανθεκτικό στις συνθήκες
ωρίμασης (6 τεμάχια) και διάτρητο από ειδικό ανθεκτικό πολυπροπυλένιο, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
(6 τεμάχια). Ο αριθμός των επιπέδων (ραφιών) της ραφιέρας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του εκάστοτε
θαλάμου ωρίμασης (4 ράφια). Το πλάτος των ραφιών θα πρέπει να εξυπηρετεί τη διάμετρο τού παραγόμενου
σκληρού τυριού. Διαστάσεις ραφιέρας θαλάμων ωρίμασης: 200 Χ 45 Χ 180 cm (ΜxΠxΥ).
Ραφιέρα ψυγείων
Ραφιέρα ανοξείδωτης AISI 304 κατασκευής από στραντζαριστή ανοξείδωτη κοιλοδοκό, με ρυθμιζόμενα
ποδαρικά. Για τη στελέχωση των ραφιών, να χρησιμοποιηθεί ράφι διάτρητο από ειδικό ανθεκτικό
πολυπροπυλένιο κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Ο αριθμός των επιπέδων (ραφιών) της ραφιέρας θα πρέπει
να καλύπτει τις ανάγκες του εκάστοτε θαλάμου ψύξης (4 ράφια). Το πλάτος των ραφιών θα πρέπει να εξυπηρετεί
τη διάμετρο τού παραγόμενου σκληρού τυριού. Διαστάσεις ραφιέρας ψυκτικών θαλάμων: 200 Χ 45 Χ 180 cm
(ΜxΠxΥ).
Ραφιέρα τυροκομείου για σκεύη
Ραφιέρα ανοξείδωτης AISI 304 κατασκευής από στραντζαριστή ανοξείδωτη κοιλοδοκό και λαμαρίνα. Ο αριθμός
και το πλάτος των επιπέδων (ραφιών) της ραφιέρας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τοποθέτησης των
σκευών του τυροκομείου. Διαστάσεις ραφιέρας σκευών τυροκομείου: 200 Χ 45 Χ 180 cm (ΜxΠxΥ).
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 500.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εξοπλισμού, για την αναβάθμιση τής πιλοτικής μονάδας τυροκόμησης τού εργαστηρίου
γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου — Καλούπια.
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42211000
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Καλούπια σκληρών τυριών ανοξείδωτης κατασκευής (AISI316) (διαμέτρου Φ300, 5 τεμάχια) και από
πολυπροπυλένιο (διαμέτρου Φ250, 5 τεμάχια), για την παραγωγή σκληρών τυριών βάρους 10kg και 5kg,
αντίστοιχα. Τα τοιχώματα του καλουπιού να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να αποφεύγεται η πρόσφυση
του τυροπήγματος κατά την πίεση και να επιτυγχάνεται η επιθυμητή στράγγιση.
Καλούπια φέτας, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα, τύπου multilink, με πυθμένα
διάταξης 2x5. Υπερκείμενα καλούπια ίδιας ποιότητας κατασκευής και διάταξης. Τα καλούπια να φέρουν
εξωτερική ενίσχυση, οδηγούς ευθυγράμμισης για την στοιβασία, καθώς και κωνικές οπές στράγγισης.
Εσωτερικές διαστάσεις εκάστης θέσης καλουπιού: 220x110 mm, ωφέλιμο βάθος καλουπιού: 148 mm, ωφέλιμο
βάθος υπερκείμενου: 80 mm.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/05/2020
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
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προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/03/2020
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