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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 45810/25‐02‐2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την προμήθεια «εργαστηριακών αναλωσίμων : Τμήμα 1. Αναλώσιμα
απομόνωσης και χαρακτηρισμού πρωτεϊνών (1.694€), Τμήμα 2. Αναλώσιμα ανάλυσης
γονιδιακής έκφρασης και λειτουργίας (6.225€), Τμήμα 3. Αναλώσιμα ποσοτικού
προσδιορισμού πρωτεϊνών (3.336€), Τμήμα 4. Αντισώματα ανάλυσης κυτταρικής
σηματοδότησης (3.421€), Τμήμα 5. Αναλώσιμα κυτταροκαλλιεργειών (11.200€)»,
προϋπολογισμού 25.876€ πλέον ΦΠΑ 24% και 6%, ύψους 4.024€, ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 29.900€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διερεύνηση
του ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στην επιθηλιακή προς μεσεγχυματική
μετατροπή» με κωδικό έργου 99531 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μόσιαλο,
καθηγητή του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης
Προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, και
χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.
Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του
τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο
του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για
κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό
φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να
γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά.
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Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, Κτίριο
Γραμματειών Σ.Θ.Ε., 1ος όροφος , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,Τ.Κ. 54124,
Θεσσαλονίκη.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα Παρασκευή, 12/03/2021 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Δευτέρα, 15/03/2021 και ώρα 12:00 μμ
Τόπος Διενέργειας: Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε., 1ος
όροφος , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310‐996754, 2310‐996752 και 2310‐994068 (email:
procur@rc.auth.gr ) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.rc.auth.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο.
Γεώργιο Μόσιαλο, στο τηλέφωνο 2310998907.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών

Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ

