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Αριθμόσ Διακήρυξησ: 44/2016 
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πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

58.852,00€ (πλζον ΦΡΑ) 

[14.124,48 € (24% ΦΡΑ)] 

72.976,48 € (υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

CPV ΚΩΔΛΚΟΣ 33696300-8 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
«SET-NET—Enzymatic and genomic targets of histone 
modifying enzymes and their role inliver metabolism 
and hepatocarcinogenesis» 

ΔΛΑΚΕΛΑ Ζωσ 30/12/2016 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 29/11/2016 

ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ 
ΑΛΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ΕΡΛ 
ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 

02/12/2016 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ 
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

09/12/2016 και ϊρα 15:00μμ 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ε.ΚΕ.Β.Ε «ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ» 
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ΒΑΘ, ΑΤΤΛΚΘ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΑΓΨΓΗ 

Το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. 
ΦΛΕΜΛΓΚ») προκθρφςςει Ρρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνιςμό, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
58.852,00€ πλζον ΦΠΑ 24%, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. Το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο εντάςςεται ςτο 
Ρρόγραμμα «SET-NET—Enzymatic and genomic targets of histone modifying enzymes and 
their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis»με κωδικό MIS 294464 . 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Αναθζτουςα Αρχή: Το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 
που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ – Αλ. Φλζμιγκ 34 – Τ.Κ. 16672. 

Αρμόδιοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ: Ο κοσ Ρζτροσ Σκουλοφδθσ είναι ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ 
από πλευράσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρζχει τισ ςχετικζσ με το διαγωνιςμό 
πλθροφορίεσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-9656310, εςωτ: 226, e-mail: 
skouloudis@fleming.gr). 

Απόφαςη Προκήρυξησ Διαγωνιςμοφ: Θ με ΑΡ 175/09-11-2016  απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ με τθν οποία προκθρφςςεται ο διαγωνιςμόσ.  

Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Απόφαςη Κατακφρωςησ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται 
το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο ςτον Ανάδοχο. 

Διαγωνιςμόσ: Ο παρϊν είναι ανοικτόσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. 

Διακήρυξη: Το παρόν ζγγραφο που περιζχει τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ για τθν διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ μαηί με τα τυχόν ςυνθμμζνα ςε αυτό παραρτιματα. 

Δημοπρατοφμενο Αντικείμενο: Το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ δθμοπρατοφμενθσ 
ςφμβαςθσ προμικειασ, όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παροφςα. 

Επιτροπή Διαγωνιςμοφ: Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και όπωσ 
ορίηεται ςτθν με ΑΡ 175/09-11-2016 απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Επιτροπή Παραλαβήσ: Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 
ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 
παραλαβι του παραδοτζου τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ: Ο υπογράφων τθν προςφορά, είτε ο ίδιοσ δθλαδι ο 
προςφζρων, είτε ο νόμιμοσ καταςτατικά εκπρόςωπόσ του, είτε πρόςωπο ειδικά 
εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα για τον ςκοπό αυτό. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, ο εκπρόςωποσ πρζπει να είναι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο ςυμβολαιογραφικά 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Προκήρυξη: Θ περιλθπτικι διακιρυξθ τθσ παροφςασ που αποςτζλλεται νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ για δθμοςίευςθ. 
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Προςφζρων: Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

Προχπολογιςμόσ: Θ προεκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι αξία τθσ δθμοπρατοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, πζρα από το ποςό τθσ οποίασ οι προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

φμβαςη: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, ςχζδιο 
τθσ οποίασ αποτελεί τμιμα των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και οριςτικι μορφι τθσ οποίασ 
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

υμβατικό Σίμημα: Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ δθμοπρατοφμενθ 
ςφμβαςθ.  

υμβατικά Σεφχη: Συμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελοφν, κατά ιεραρχικι 
μάλιςτα ςειρά, θ παροφςα διακιρυξθ και το ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

Ερμηνευτικόσ Κανόνασ Διακήρυξησ: Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι 
και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται 
υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία 
και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 

- του Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν  και  Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

- Tου  Ν. 4270/2014 (Α 143) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 
δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ.. 

- Του  Ν3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» 

- του Ρ.Δ 113/10  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 

- του Ν.2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ.. 

- Ν.2198/94   Άρκρο 24 Ραρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ 
επιχειριςεισ». 

- το Ρ.Δ 166/03  «ΦΕΚ Αϋ 138/5.6.2003) Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

- του Ν.3414/2005 «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005). 

- του Νόμου 4013/11 «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςη του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κώδικασ) Προπτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ και άλλεσ διατάξεισ.» 

- του ΡΔ 93/95 (ΦΕΚ 57 Αϋ/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Λδιωτικοφ 
Δικαίου με τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν 
Αλζξανδροσ Φλζμιγκ». 
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του Ν.3548/07  Καταχώρηςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ, παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν.3548/07 ςτισ διατάξεισ του εμπίπτουν οι δημοςιεφςεισ διακηρφξεων 
διαγωνιςμών του δημοςίου και του ευρφτερου δημόςιου τομζα. 

-του Ν. 4310/2014 Για την ζρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, 
όπωσ τροποποιήθηκε από το  N.4386 /2016. 

 -ςυμπληρωματικά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κώδικα 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 

Ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ του δικαίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ιδίωσ δε τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ υποχρεωτικισ δθμοςιότθτασ και 
τθσ διαφάνειασ των διαγωνιηομζνων, τθν αρχι τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων λόγω 
ικαγζνειασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ πιςτοποιθτικϊν, 
διπλωμάτων κακϊσ και του δικαίου του ανταγωνιςμοφ. 

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ 
όροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ επαγγελματικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ 
προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, 
τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. 

Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και 
ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν παροφςα ι / και αιρζςεισ, 
χαρακτθρίηονται ωσ απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ – ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των ςυμβατικϊν τευχϊν μζχρι και 
τθν 09/12/2016, από τθν ζδρα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ (Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 
16672), Γραφείο Ρρομθκειϊν, υπεφκυνοσ κοσ Ρ. Σκουλοφδθσ, τθλ. 210-9656310 εςωτ: 226, 
υπεφκυνοσ για τεχνικζσ πλθροφορίεσ κοσ Ρ. Σκουλοφδθσ τθλ. 210-9656310 εςωτ: 226. Θ 
παραλαβι κα γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, είτε με 
ταχυμεταφορικι (courier) μετά από ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου τθσ υπθρεςίασ. Σε 
περίπτωςθ παραλαβισ των τευχϊν μζςω ταχυμεταφορικισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει 
καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τουσ.  

Τα ςυμβατικά τεφχθ διατίκενται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(http://www.fleming.gr/) ςτθν καρτζλα «PROCUREMENT CALLS».  

Οι παραλιπτεσ των τευχϊν υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το παραλθφκζν αντίτυπο από 
άποψθ πλθρότθτασ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό 
ςελίδων. Εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ, οφείλουν να το γνωρίςουν 
ζγγραφα ςτθν ανακζτουςα αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά 
τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 
παραλθφκζντοσ αντιγράφου απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο των ςυμβατικϊν τευχϊν 
μζχρι και τθν 02/12/2016. Ζγγραφθ απάντθςθ αποςτζλλεται ςε όλεσ μαηί τισ ερωτιςεισ που 
κα υποβλθκοφν, με φαξ ι με e-mail, μζχρι και ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία 
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υποβολισ των προςφορϊν. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν επιτρζπεται ςε οποιαδιποτε 
περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΦΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ επί τθσ 
οδοφ Φλζμιγκ 34, 16672 Βάρθ, Αττικισ, τθν 12/12/2016, θμζρα Δευτζρα ϊρα 11:00 π.μ. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

Στα πλαίςια του εκςυγχρονιςμοφ του ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ και τθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ του 
ωσ κζντρου αριςτείασ ςτθ Βιοϊατρικι ζρευνα προβλζπεται θ αγορά και θ εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ που παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα βάςθ των προδιαγραφϊν που 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α. 
 

ημειϊνεται ότι επιτρζπεται η υποβολή προςφοράσ για ζνα ή περιςςότερα ή το ςφνολο 
των ειδϊν του διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ θα κρίνονται ανά είδοσ. 
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A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ  ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Α.1 

Μικροδιαταξεισ θμιαγωγϊν (chips) κατάλλθλεσ για 
αλλθλουχιςθ νουκλεινικων οξζων με χθμεία Ion 
Torrent, ςυμβατά με το ςφςτθμα IonProton. 

8 chips    3.500,00 €  8          28.000,00 €  
                     34.720,00 €  

Α.2 

Ειδικό κιτ αντιδραςτθρίων και αναλϊςιμων κατάλλθλο 
για τθν προετοιμαςία template και το τρζξιμο 
(αλλθλοφχιςθ) 8 δειγματων 

8 reactions    2.200,00 €  4            8.800,00 €  
                     10.912,00 €  

Α.3 

Sequencing kit κατάλλθλο για αλλθλουχθςθ επόμενθσ 
γενιάσ ςυμβατό  με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ  Ion 
Proton. 

8 runs       850,00 €  2            1.700,00 €  
                        2.108,00 €  

Α.4 

Kit αντιδραςτθρίων για τθν προετοιμαςία template 
ςυμβατό με το ςφςτθμα Ion OneTouch 2 για 
αλλθλοφχιςθ με τεχνολογία θμιαγωγϊν ςυμβατό με 
τθν πλατφόρμα  Ion Proton  

8 reactions    1.020,00 €  2            2.040,00 €  

                        2.529,60 €  

Α.5 

Κιτ αντιδραςτθρίων για τθ προετοιμαςία από genomic 
ι CHIP DNA,  βιβλιοκικθσ κραυςμάτων DNA για 
αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ , ςυμβατό με τθν 
τεχνολογία Illumina 

96 reactions    2.045,00 €  1            2.045,00 €  

                        2.535,80 €  

Α.6 

Κιτ αντιδραςτθρίων για τθ προετοιμαςία από Total 
RNA ι mRNA ι rRNA-depleted RNA,  βιβλιοκικθσ 
cDNA για αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ , ςυμβατό με 
τθν τεχνολογία Illumina 

96 reactions    3.375,00 €  1            3.375,00 €  

                        4.185,00 €  

Α.7 

Κιτ αντιδραςτθρίων εμπλουτιςμοφ mRNA με ενηυμικι 
μζκοδο (RNAse H, DNAse) επιλεκτικισ απομάκρυνςθσ 
του ριβοςωμικοφ RNA (με single strand DNA probes) 
από το αρχικό δείγμα RNA.   Να είναι ςυμβατό με όλα 
τα κιτ προετοιμαςίασ βιβλιοκικθσ κραυςμάτων cDNA, 
για περαιτζρω αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ. 

96 reactions    4.320,00 €  1            4.320,00 €  

                        5.356,80 €  

Α.8 

Σετ ολιγονουκλεοτιδίων  κατάλλθλων για τθ 
δθμιουργία βιβλιοκθκϊν DNA προσ αλλθλοφχθςθ 
επόμενθσ γενιάσ, ςυμβατά με τθν τεχνολογία Illumina. 

96 reactions       384,00 €  1                384,00 €  
                           476,16 €  

Α.9 

Σετ ολιγονουκλεοτιδίων  κατάλλθλων για τθ 
δθμιουργία βιβλιοκθκϊν DNA προσ αλλθλοφχθςθ 
επόμενθσ γενιάσ, ςυμβατά με τθν τεχνολογία Illumina. 

96 reactions       384,00 €  1                384,00 €  
                           476,16 €  

Α.10 
Κιτ προδιανεμθμζνων αντιδραςτθρίων  για 
αλθλλοφχθςθ νζασ γεννιάσ ςυμβατό με τθν 

75 cycles    2.095,00 €  2            4.190,00 €                          5.195,60 €  
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πλατφόρμα NextSeq 500/550  του οίκου illumine 

Α.11 

Κιτ προετοιμαςίασ βιβλιοκθκϊν μζςα ςε 90 λεπτά, 

απο 50 ng DNA  με τθ χριςθ του ενηφμου Nextera) για 

τθν προετοιμαςία 24 δειγμάτων κατάλλθλων για 
αλλθλοφχθςθ ςτισ πλατφόρμεσ  τθσ εταιρίασ illumina. 

24 samples    2.704,00 €  1            2.704,00 €  

                        3.352,96 €  

Α.12 
Κίτ απομόνωςθσ  DNA (ds ι ss) μετά από ενηυματικι 

αντίδραςθ με spin-columns. 
50 reactions       120,00 €  1                120,00 €  

                           148,80 €  

Α.13 
PCR Master Μix, 2X για τθν ενίςχυςθ βιβλιοκικθσ 
κραυςμάτων DNA για αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ 

50 reactions          90,00 €  1                  90,00 €                             111,60 €  

Α.14 Κιτ απομόνωςθσ προϊόντων PCR με spin columns 50 reactions       120,00 €  1                120,00 €                             148,80 €  

Α.15 
Κιτ για ποςοτικοποίθςθ βιβλιοκθκϊν για Next 
Generation Sequencing 

500 x 20 µL reactions       580,00 €  1                580,00 €                             719,20 €  

    
ΤΝΟΛΟ          58.852,00 €                       72.976,48 €  
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεώνεται να παραδώςει το αντικείμενο τησ ςφμβαςησ ςτην ζδρα τησ 
αναθζτουςασ αρχήσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται κατά ανϊτατο όριο ςτο 
ποςό των 58.852,00€, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%, ο οποίοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
14.124,48 € και βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. Ιτοι, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ανζρχεται ςε 72.976,48€. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με το ποςό 58.852,00€ από πιςτϊςεισ που 
ζχουν διατεκεί για το ζργο  SET-NET—Enzymatic and genomic targets of histone modifying 
enzymes and their role inliver metabolism and hepatocarcinogenesis»με κωδικό MIS 
294464. 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 
προςϊπων που είναι εγκατεςτθμζνα ι λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997, ι ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ι ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. 

2. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά αποκτοφν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ, υπό τισ κατωτζρω επιπλζον προχποκζςεισ: 

2.1. Θ κοινι προςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ οι 
οποίοι αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ.  

2.2. Στθν προςφορά αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε 
προμθκευτι ςτο κοινό ςχιμα, κακϊσ και το ειδικό μζροσ του δθμοπρατοφμενου 
αντικειμζνου με το οποίο κα προμθκεφςει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.3. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο και 
θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί ζωσ πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι 
ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν είναι δυνατό να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ 
τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν 
να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ 
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προαναφερκείςα ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια 
τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 

2.5. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο ωσ άνω περιπτϊςεισ είναι δυνατό να 
προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ των μελϊν τθσ ζνωςθσ δεν επιτρζπεται 
τουσ παρά μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι αντικειμενικϊν δυςκολιϊν και κατόπιν 
άδειασ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Σε περίπτωςθ ωςτόςο που θ ςφμβαςθ κατακυρωκεί ςε 
ζνωςθ προμθκευτϊν, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να ηθτιςει τθν κατάρτιςθ 
ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, ςτο οποίο ρθτά κα δθλϊνεται πλζον του ποςοςτοφ 
ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ςε αυτιν, το ειδικότερο μζροσ του δθμοπρατοφμενου 
αντικειμζνου που κα εκτελζςει ο κακζνασ, το (τυχόν διαφορετικό) ποςοςτό ςυμμετοχισ 
τουσ ςτα κζρδθ και τισ ηθμίεσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ, το μζλοσ τθσ ζνωςθσ που 
αναλαμβάνει τον ςυντονιςμό και τθν διοίκθςθ τθσ ζνωςθσ (leader), κακϊσ και ο κοινόσ 
εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ. 

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, εφόςον παραςτεί ανάγκθ και για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, 
να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του 
με αυτζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι ζχει ςτθ 
διάκεςθ του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ π.χ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των 
φορζων αυτϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ: 

1. Εφόςον ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ που αφορά τα 
παρακάτω αδικιματα: 

α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Άρκρο 2 παράγραφοσ 
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο Άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο Άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ 
του Συμβουλίου. 

γ) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

ε) Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία κατά τισ διατάξεισ του ελλθνικοφ ποινικοφ κϊδικα 

2. Εφόςον δεν είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ. 

3. Εφόςον δεν είναι φορολογικά ενιμεροσ. 

4. Εφόςον τελεί υπό πτϊχευςθ ι παφςθ εργαςιϊν ι αναςτολι εργαςιϊν ι αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του (όχι τα ΝΡΔΔ, οι ΟΤΑ και οι 
δθμόςιοι οργανιςμοί). 
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5. Εφόςον ζχει υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ςυνδιαλλαγισ ι ςε ειδικι εκκακάριςθ των άρκρων 99-
106ια του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 
που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία 
ι από νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

6. Εφόςον ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι εκκακάριςθσ ι άλλθ παρόμοια διαδικαςία 
που προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία ι τισ νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

7. Εφόςον ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικά με 
τθν επαγγελματικι του διαγωγι. 

8. Εφόςον αποκλείςτθκε τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του δθμοςίου με 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ι ανάλογθσ 
απόφαςθσ αλλοδαποφ δθμοςίου. 

και εφόςον οποιαδιποτε από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ 
ζνωςθσ προμθκευτϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΛΑΦΙΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Ο προςφζρων πρζπει να πλθροί τισ κάτωκι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ επαγγελματικισ, 
χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ επάρκειασ, προκειμζνου να δικαιοφται να αναλάβει τθν 
δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων τισ κάτωκι ελάχιςτεσ 
προχποκζςεισ πρζπει να πλθροί ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

1. Να αςκεί εμπορικό (ι βιομθχανικό ι βιοτεχνικό ςυναφζσ) επάγγελμα ςτθν Ελλάδα ι 
ςτθν αλλοδαπι. 

2. Να δραςτθριοποιείται ςτον τομζα καταςκευισ ι προμικειασ των ειδϊν του 
διαγωνιςμοφ 

3. Να ζχει κφκλο εργαςιϊν διπλάςιο (το μζγιςτο) του προχπολογιςμοφ τθσ 
δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

4. Να ζχει εκτελζςει με επιτυχία μία τουλάχιςτον ςφμβαςθ παρόμοια ωσ προσ το είδοσ με 
τθν δθμοπρατοφμενθ, κατά τα τελευταία τρία ζτθ πριν από τθν παροφςα δθμοπράτθςθ. 

5. Να δθλϊςει τθν χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που προςφζρει. 

 

6. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν είναι και καταςκευαςτισ του υπό προμικεια 
προϊόντοσ πρζπει επιπλζον να δθλϊςει υπευκφνωσ: 

        6.1 Ροιοσ κα είναι ο καταςκευαςτισ του προσ προμικεια προϊόντοσ ιτοι τθν 
επιχειρθματικι μονάδα θ οποία κα καταςκευάςει το προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 

   6.2 ‘Οτι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία 
ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του 
τελικοφ προϊόντοσ 

    6.3 ‘Οτι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του καταςκευαςτι ζχει αποδεχκεί ζναντι του τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε αυτόν.  
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 93 του Ν. 4412/16 και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ, ςχετικά με τθν προςωπικι τουσ κατάςταςθ και 
τθν οικονομικι ι χρθματοοικονομικι επάρκεια και τθν επαγγελματικι ι τθν τεχνικι 
ικανότθτά τουσ, Ειδικότερα 
 
 
 1) Υπεφκυνθ Διλωςθ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 79, 
ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
 2) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16 
για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςτοφν από 
τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 3) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν 
κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 84 του Ν. 4412/16.  
4) δθλϊνονται οι φορείσ προσ τουσ οποίουσ είναι υπόχρεοσ ο υποψιφιοσ για 
καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 
 5) δθλϊνεται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ 
 6) δθλϊνεται ότι δεν υφίςταται καμία προςπάκεια εκ μζρουσ του οικονομικοφ 
φορζα για ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ και δεν υπάρχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν. 4412/16. 
 7) δθλϊνεται ότι δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/16 
 8) Δθλϊνεται ότι είναι ςε κζςθ να προςκομίςει ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατϋ εφαρμογι του 
άρκρου 79 του Ν. 4412/16  
9) δθλϊνεται ότι τα φωτοαντίγραφα που κατατίκενται ςτον διαγωνιςμό, αποτελοφν 
ακριβι αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
 
Τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, πλθν τθσ εγγφθςθσ και των δθλϊςεων τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16, μποροφν να υποβάλλονται ςε απλά 
φωτοαντίγραφα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτθ διλωςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 
73 του Ν. 4412/16 δθλϊνεται ρθτά ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελοφν ακριβι 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, των κάτωκι δικαιολογθτικϊν:  

Α) ΦΕΚ ςφςταςθσ και ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ τθσ εταιρείασ  

Β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ιςχφουςεσ κατά τθν θμζρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν, τόςο για τθ κφρια αςφάλιςθ, όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

 Γ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 
να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα 
διοίκθςθσ αυτοφ. 

 Δ) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 

 1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ –
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθ καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ 

. 2) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων ι των Κρατϊν – μελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθ παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθ 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθ κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

 3) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, όπωσ κυρϊκθκε με το 
Ν.2803/2000 

 4) Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ –πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ 

 5) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/EK του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 
3691/2008 

 6) Ραιδικι Εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθσ Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθ πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 
4198/2013. Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το 
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
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 Τπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικοφ μητρϊου ή άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 
διοικητικήσ ή δικαςτικήσ αρχήσ είναι:  

 φυςικά πρόςωπα  

 ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε.  

 Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 

 Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνεταιριςμοφ 

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

 Ε) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ Αρχήσ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ :  

 δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ  

δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 

 Σ) Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο αντίςτοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.  

Η) Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν ςε δικι τουσ 
επιχειρθματικι μονάδα, διλωςθ που κα δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

 Η) Πιςτοποιητικά ςήμανςησ CE (οδθγία 93/42/ΕΟΚ), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ 
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε.  

Θ) Νόμιμη εξουςιοδότηςη για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, 
εφόςον υποβάλλεται από τρίτο. 

 

 Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. 

 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρξουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 
εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατϋ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) θμζρεσ.  

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με 
τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εάν προβλζπεται από τθ ςχετικι διακιρυξθ) και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζρονται που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι 
ακριβι δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ ζκπτωτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε για τθ 
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προςφορζσ αποςτζλλονται – υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία (Δ/νςθ Ρρομθκειϊν - Τμιμα 
Γραμματείασ) με οποιονδιποτε τρόπο. Ραραλαμβάνονται με απόδειξθ και πρζπει να 
περιζλκουν ςε αυτιν μζχρι τθν 09/12/2016 και ϊρα 15:00 μ.μ. με ευκφνθ του 
προςφζροντοσ. Θ υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν 
άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία. 

Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία, είτε δεν ζφκαςαν 
ζγκαιρα ςτθν υπθρεςία, επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τουσ, παραδίδονται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν και κρατοφνται μζχρι τθν θμερομθνία 
αποςφράγιςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ πρζπει να είναι αναλυτικζσ ανά κατθγορία είδουσ και ότι 
επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα ι το ςφνολο των ειδϊν του 
διαγωνιςμοφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται δακτυλογραφθμζνεσ, ςε δφο (2) αντίγραφα, μζςα ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ φζρει εξωτερικά τισ ακόλουκεσ με ευκρίνεια 
αναγραφόμενεσ ενδείξεισ: 

 τθν λζξθ «Ρροςφορά» 

 τον πλιρθ τίτλο τθσ υπθρεςίασ, δθλαδι: Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν 
Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 

 τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ, όπωσ δίνεται από τθν υπθρεςία 

 τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τα ςτοιχεία του προςφζρονται 

Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ του με το δεφτερο αντίγραφο. Σε κάκε ςελίδα του πρωτοτφπου πρζπει να 
αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και αυτι να μονογράφεται από τον 
προςφζροντα.  

Μζςα ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται δφο επιμζρουσ υποφάκελοι, με τισ 
ακόλουκεσ ενδείξεισ: Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
Οι ωσ άνω υποφάκελοι περιζχουν τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ 
παροφςασ και φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν 
τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «παράρτθμα προςφοράσ» και τισ λοιπζσ εξωτερικζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
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Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά 
που κακορίηονται ςτθν παροφςα και να φζρουν τθν υπογραφι του προςφζροντα. Πλεσ οι 
ςελίδεσ των προςφορϊν πρζπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ 
οριςμζνων υπογραφϊν, αυτζσ αναπλθρϊνονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ςτουσ φακζλουσ πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και 
να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι ςαφείσ, δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν 
ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 
οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα. Πλεσ οι διορκϊςεισ πρζπει να αναφζρονται και ανακεφαλαιωτικά, ςτθν 
αρχι τθσ κάκε προςφοράσ. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 
φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να 
αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι αναλυτικζσ ανά κατθγορία είδουσ και ότι επιτρζπεται θ 
υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα ι το ςφνολο των ειδϊν του διαγωνιςμοφ 

Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ προςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ για 
τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον υποψιφιο ανάδοχο να 
αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο προςφζρων είναι απολφτωσ 
ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, των πθγϊν 
προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ κλπ. και ότι ζχει μελετιςει όλα τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.  

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ προςφοράσ. 
Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και 
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα και δεν 
κεωρείται αντιπροςφορά. Οι διευκρινίςεισ των προςφερόντων πρζπει να δίνονται γραπτά, 
εφόςον ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα ορίηει θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  
 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Ο Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ είναι ςφραγιςμζνοσ και περιζχει τα ακόλουκα : 

 το κυρίωσ ςϊμα τθσ τεχνικισ προςφοράσ με το οποίο κα αποδεικνφεται ότι το 
προςφερόμενο προϊόν ανταποκρίνεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ 

 υπεφκυνθ διλωςθ για το ποια είναι και που βρίςκεται θ επιχειρθματικι μονάδα 
ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το τελικό προϊόν (εφόςον ο προμθκευτισ είναι 
καταςκευαςτισ)  

ι 

 υπεφκυνθ διλωςθ για το ποια είναι και που βρίςκεται θ επιχειρθματικι μονάδα 
ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το τελικό προϊόν, ότι θ καταςκευι του τελικοφ 
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προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία 
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθν μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ, 
κακϊσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχτεί τθν εν 
λόγω εκτζλεςθ τθσ προμικειασ (εφόςον ο προμθκευτισ δεν είναι καταςκευαςτισ) 

Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνταχκεί ακολουκϊντασ τθν δομι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, ςε αντιςτοιχία με τισ δφο ομάδεσ (Αϋ και Βϋ) των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, 
και να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα ιδίωσ παραςτατικά: 

α) Τα Prospectus που επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 
αναγράφονται ςτθν τεχνικι προςφορά. Σε περίπτωςθ που τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα ςτα Prospectus, πρζπει να 
κατατίκεται επιβεβαιωτικι επιςτολι από τον οίκο καταςκευισ του μθχανιματοσ –όχι 
από τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ- και να ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ςτοιχεία. Επίςθσ, 
πρζπει να αναγράφεται θ ιδιότθτα του υπογράφοντοσ και να υπάρχει θ δυνατότθτα 
επικοινωνίασ με τον υπογράφοντα για επαλικευςθ. Ρροςφορζσ που δεν είναι 
ςφμφωνεσ με τα παραπάνω απορρίπτονται. Πλα τα ανωτζρω πρζπει να είναι 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

β) Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προϊόντοσ, κακϊσ και διλωςθ ότι ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ κα κατατεκοφν πλιρθ εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ όλων των μερϊν του ςυςτιματοσ 

γ) Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ που προςφζρονται 
από τον προμθκευτι. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και εφόςον παραςτεί 
ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ προςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν τισ παραπάνω 
πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι να παράςχουν ςχετικζσ διευκρινίςεισ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να τα ςυμπλθρϊςουν ι να παράςχουν τισ 
ςχετικζσ διευκρινίςεισ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα 
τουσ ηθτθκοφν. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ είναι ςφραγιςμζνοσ και περιζχει τθν οικονομικι 
προςφορά του προςφζροντοσ, ςτθν οποία αναγράφεται θ τιμι μονάδασ, κακϊσ και θ 
ςυνολικι τιμι του προςφερόμενου προϊόντοσ. Θ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ 
αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ 
τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. Εάν όμωσ το ςφνολο 
των λογιςτικϊν αςυμφωνιϊν είναι ςθμαντικό ι εάν θ διόρκωςι τουσ επιφζρει ςθμαντικι 
διαφοροποίθςθ του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ προςφοράσ, τότε θ προςφορά μπορεί να 
απορριφκεί ςτο ςφνολό τθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ επί 120 θμζρεσ από τθν επόμενθ 
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 
ανωτζρω απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθν λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο ίςο με άλλεσ 120 θμζρεσ. Θ 
παράταςθ αυτι είναι υποχρεωτικι για τουσ προςφζροντεσ. Μετά όμωσ τθν λιξθ και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου παράταςθσ, το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ματαιϊνεται, 
εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ και αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 
του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ θ υπθρεςία 
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απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από 
τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ το αργότερο και, ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, 
να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν 
παρατάςεισ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται 
μόνο με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πρϊτθσ υποχρεωτικισ παράταςθσ, θ 
κατακφρωςθ δεςμεφει τον υποψιφιο ανάδοχο μόνον εφόςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. Στθν 
περίπτωςθ ωςτόςο αυτι ο προςφζρων δεν δικαιοφται να υποβάλλει νζα οικονομικι 
προςφορά. 

Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν 
κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων (α) 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ, και (β) καταπίπτει εισ 
βάροσ του θ εγγυθτικι του επιςτολι ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 
ενζργεια. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ 

Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, οφτε αντιπροςφορζσ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΑ - ΝΟΜΙΜΑ 

Οι τιμζσ, για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίνονται ςε ευρϊ. Τα 
τιμολόγια κα εκφράηονται ςε ευρϊ και θ αμοιβι του αναδόχου κα γίνεται ςε ευρϊ. 
Ρροςφορά που δεν δίνει τιμι ςε ευρϊ ι δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα 
ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ 
των τιμϊν απορρίπτεται επίςθσ ωσ απαράδεκτθ.  

Οι τιμζσ ςε ευρϊ αφοροφν ςτθν παράδοςθ, εγκατάςταςθ ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, κζςθ ςε λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ςτθν παροχι όλων 
των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και ςυντιρθςθσ του 
ςυςτιματοσ για τρία ςυνολικά ζτθ. Οι δαςμοί, φόροι, λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ 
κλπ, εκτόσ ΦΡΑ, βαρφνουν τουσ προμθκευτζσ.  

Οι τιμζσ δίνονται χωρίσ ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ αναγράφεται χωριςτά, ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ, ωσ 
ποςοςτό επί τοισ %. Σε περίπτωςθ αναγραφισ εςφαλμζνου ΦΡΑ, αυτόσ διορκϊνεται από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΓΛΨΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΕΠΙΚΤΡΨΗ – ΜΕΣΑΥΡΑΗ 
ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ ελληνική. Πλα τα ςχετικά ζγγραφα, 
προςφορζσ, δικαιολογθτικά κλπ υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα 
αλλοδαπά ζγγραφα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτα ελλθνικά. Κατ’ 
εξαίρεςθ, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφζρονται και ςτθν αγγλικι ι μόνο ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα, εφόςον δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι. Τα εγχειρίδια και τα 
Prospectus που ςυνοδεφουν τθν προςφορά μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι, 
είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά. Τα επιμζρουσ κριτιρια ανάκεςθσ που ςυνκζτουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ: Ομάδα Αϋ: Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ – Ροιότθτα – Απόδοςθ και Ομάδα Βϋ: Τεχνικι Υποςτιριξθ  

Θ Ομάδα Αϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και μοναδικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν 
ςυμφωνία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Το 
επιμζρουσ αυτό κριτιριο τεχνικισ αξιολόγθςθσ ζχει κατά ςυνζπεια ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
80%.  

Θ Ομάδα Βϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20% και επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ τθν 
Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ, το Χρόνο παράδοςθσ όπωσ εξειδικεφεται κατωτζρω ςτο Άρκρο 26. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 - ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και 
παραλθφκεί, γίνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Θ Επιτροπι προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο 
Άρκρο 6 τθσ παροφςασ.  

Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Α. Αποςφράγιςη κυρίωσ φακζλου 

Καταχωροφνται οι προςφζροντεσ και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ. 
Ελζγχεται θ ορκότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςυντάςςεται 
ςχετικό πρακτικό. Εάν κατά τθν διαδικαςία ελζγχου προκφψει ανάγκθ απόρριψθσ 
προςφορϊν, θ Επιτροπι τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ απόρριψθσ ςτο πρακτικό τθσ. Το 
πρακτικό αυτό αποςτζλλεται μαηί με τισ απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον Ρρόεδρο και 
Επιςτθμονικό Διευκυντι για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων. Θ απόφαςθ κοινοποιείται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ 
προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ. Οι φάκελοι τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο ςτάδιο αυτό δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ενςτάςεων-
προςφυγϊν ι τθν διλωςθ παραίτθςθσ των διαγωνιηομζνων από τθν άςκθςθ ανάλογων 
μζςων.  

Β. Αποςφράγιςη τεχνικϊν προςφορϊν 

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων 
οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ (ενδεχομζνωσ μετά τθν επιτυχι άςκθςθ ενςτάςεων) για τθν θμερομθνία, ϊρα 
και τόπο, όπου κα πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ οποία 
μπορεί να λάβει χϊρα αμζςωσ μετά τθν αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου. 

Αποςφραγίηονται οι φάκελοι τεχνικϊν προςφορϊν και τα ςτοιχεία τουσ, εκτόσ από τα 
prospectus, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται από τθν Επιτροπι και 
κρατείται για περαιτζρω αξιολόγθςθ. Στθν ίδια ι περαιτζρω ςυνεδρίαςθ θ Επιτροπι 
ελζγχει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν και προχωρεί ςτθν βακμολόγθςθ των 
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τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που 
περιγράφονται ςτθν παροφςα. Εάν κατά τθν διαδικαςία ελζγχου προκφψει ανάγκθ 
απόρριψθσ προςφορϊν, θ Επιτροπι τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ απόρριψθσ ςτο πρακτικό τθσ. 
Το πρακτικό αυτό αποςτζλλεται μαηί με τισ απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον Ρρόεδρο και 
Επιςτθμονικό Διευκυντι για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων. Θ απόφαςθ κοινοποιείται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ 
προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ. Οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν τεχνικά αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται 
ςτουσ προςφζροντεσ, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ενςτάςεων-προςφυγϊν ι 
τθν διλωςθ παραίτθςθσ των διαγωνιηομζνων από τθν άςκθςθ ανάλογων μζςων. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον εντόσ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ 
προμθκευτι, θ προςφορά του οποίου κρίνεται ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα από τεχνικι και 
οικονομικι άποψθ. Τα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 
παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ομάδα Αϋ: Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Ποιότητα – Απόδοςη Συντελεςτισ 80% 

Συμφωνία του προςφερόμενου προϊόντοσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

80% 

Ομάδα Βϋ: Σεχνική αξιοπιςτία και υποςτήριξη Συντελεςτισ 20% 

Β1. Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ  

 
Β2. Χρόνοσ και Προι Ραράδοςθσ 
 

 

10% 
 
 

10% 
 
 

Τα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ και των δφο ομάδων βακμολογοφνται αυτόνομα με 
βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ θ τεχνικι προςφορά γίνεται αποδεκτι και βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ 
τουσ 100 βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει υπερκάλυψθ των απαιτοφμενων από τθν διακιρυξθ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, θ τεχνικι προςφορά γίνεται αποδεκτι και βακμολογείται αυτόνομα μζχρι 
120 βακμοφσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυμφωνία με τισ απαιτοφμενεσ από τθν διακιρυξθ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, θ τεχνικι προςφορά απορρίπτεται. 

Πςεσ προςφορζσ ςυγκεντρϊνουν τεχνικι βακμολογία μικρότερθ του 60% τθσ ανϊτατθσ 
βακμολογίασ που ζλαβε θ αξιολογθκείςα ωσ καλφτερθ τεχνικά προςφορά, αποκλείονται 
από τθν περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων 
οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το ςτάδιο ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν 
(ενδεχομζνωσ μετά τθν επιτυχι άςκθςθ ενςτάςεων) για τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο, 
όπου κα πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν.  

Αποςφραγίηονται οι φάκελοι οικονομικϊν προςφορϊν και τα ςτοιχεία τουσ μονογράφονται 
και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι κατά φφλλο. Ελζγχεται αρχικά θ ορκότθτα και θ 
πλθρότθτα τουσ. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, 
κατά αφξουςα ςειρά μικρότερου λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β και όπου Κ είναι θ τιμι προςφοράσ 
(τιμι και ενδεχομζνωσ κόςτοσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΡΑ) και Β 
θ τεχνικι βακμολογία ςφμφωνα με τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Επικρατζςτερθ είναι 
θ προςφορά με το μικρότερο Λ. Στθν βάςθ αυτοφ του λόγου θ Επιτροπι ειςθγείται τον 
προςωρινό ανάδοχο, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό.  

Για τθν διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ των προςφορϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι τθσ 
προςφοράσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται το κόςτοσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ, 
εκπαίδευςθσ και ςυντιρθςθσ. Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι 
εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ τιμισ προςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθν 
τεχνικι τθσ βακμολογία. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ωσ προςωρινόσ ανάδοχοσ 
επιλζγεται ο μειοδότθσ που προςφζρει τα επιπλζον τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
ςυςτιματοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Άρκρο 7 τθσ παροφςασ, εφόςον μάλιςτα θ 
διαφορά λόγου Λ=Κ/Β του μειοψθφοφντοσ αναδόχου και αυτοφ που τα προςφζρει είναι 
μικρότερθ του 0,8. 

Εάν κατά τθν διαδικαςία ελζγχου προκφψει ανάγκθ απόρριψθσ προςφορϊν, θ Επιτροπι 
τεκμθριϊνει τουσ λόγουσ απόρριψθσ ςτο πρακτικό τθσ.  

Θ Επιτροπι χαρακτθρίηει ωσ υπερβολικά χαμθλζσ τισ προςφορζσ που είναι μικρότερεσ του 
85% τθσ διαμζςου του ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν. Σε 
ανάλογθ περίπτωςθ ηθτά από τον προςφζροντα ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι 
προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά απορρίπτεται. 

Το πρακτικό αποςτζλλεται μαηί με τισ απορριφκείςεσ προςφορζσ ςτον Ρρόεδρο και 
Επιςτθμονικό Διευκυντι για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων. Θ απόφαςθ κοινοποιείται 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τισ 
προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ–προςφυγζσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ και απαράβατοι. Οι προςφορζσ που 
παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που τθν ςυνοδεφουν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ωσ απαράδεκτεσ 
απορρίπτονται επίςθσ προςφορζσ που είναι αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι 
παρουςιάηουν ανεπιτυχι ι ελλιπι αποτελζςματα ςε ενδεχόμενεσ δοκιμζσ επίδοςθσ και 
επίδειξθσ. Θ απόρριψθ τθσ προςφοράσ γίνεται από το αποφαςίηον όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ 
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ΑΡΘΡΟ 29 - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Εφόςον παραςτεί ανάγκθ, θ Επιτροπι μπορεί να καλζςει τουσ προςφζροντεσ να 
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, δικαιολογθτικά ι κείμενα 
προςφορϊν, ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν εγγράφωσ τα ςτοιχεία που θ Επιτροπι 
απαιτεί, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που ορίηει κατά περίπτωςθ το οποίο δεν μπορεί 
να είναι μεγαλφτερο των πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 
Από τισ διευκρινίςεισ που προςκομίηονται ςφμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ 
μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. Σε περίπτωςθ μθ 
προςκόμιςθσ των διευκρινίςεων, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ με 
βεβαίωςθ παραλαβισ ι με φαξ, οφείλει να υποβάλλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον 
πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του Άρκρου 15 του παρόντοσ.  

Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει με ανακοίνωςι του τουσ προςφζροντεσ των οποίων 
οι οικονομικζσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (ενδεχομζνωσ μετά τθν επιτυχι άςκθςθ 
ενςτάςεων) για τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο, όπου κα πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ 
του φακζλου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Πςοι δικαιοφνται να 
παρευρίςκονται, λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Θ Επιτροπι ελζγχει το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 
ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και καταχωρεί ςε ςχετικό πρακτικό είτε τθν 
απόφαςι τθσ περί τθσ ανακιρυξθσ του προςωρινοφ ωσ οριςτικοφ αναδόχου, είτε τθσ 
απόρριψισ του, αναλφοντασ και τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, διαβιβάηει ςτθν υπθρεςία το/α πρακτικό/ά τθσ, για τθν 
ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κοινοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ με φαξ, ϊςτε να αςκιςουν τυχόν τισ προβλεπόμενεσ ενςτάςεισ – 
προςφυγζσ. Θ ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο δεν ςυνοδεφεται με πρόςκλθςθ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ και δεν οδθγεί ςτθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα 
δικαιολογθτικά ι αυτά αποδειχκοφν ανεπαρκι, θ Επιτροπι ειςθγείται τθν κλιςθ για 
προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν με ςκοπό τθν κατακφρωςθ του επόμενου κατά ςειρά 
κατάταξθσ προςφζροντα.  

Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τυχόν ενςτάςεων ι προςφυγϊν ι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εκδίκαςθσ αυτϊν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον ανάδοχο να προςζλκει 
για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 36 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΥΤΓΕ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί 
ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ του Ν. 4412/2016 και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί 
ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 
νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, ζχει δικαίωμα να 
αςκιςει ζνςταςθ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/16. Για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςε περίπτωςθ 
ζνςταςθσ κατά τθ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
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θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται μζχρι πζντε θμζρεσ πρίν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/16, εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθ κατάκεςθ τθσ 
ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 1% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 32 - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, και 
ειδικότερα ςε κάκε επιμζρουσ ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, λαμβάνουν γνϊςθ των 
ςυμμεταςχόντων ςτον διαγωνιςμό, των εγγράφων που κατατίκενται και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. Θ πρόςβαςθ είναι δυνατι μόνο κατά τθν δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ 
Επιτροπισ ςε κάκε επιμζρουσ ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ και όχι ςε άλλθ 
χρονικι ςτιγμι. Δεν επιτρζπεται πρόςβαςθ ςε ζγγραφα προςφορϊν τα οποία οι υποψιφιοι 
ζχουν δικαιολογθμζνα χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 33- ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Θ ανακζτουςα αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ, διατθρεί το δικαίωμα 
να αποφαςίςει: 

α. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ των όρων και 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

β. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 
όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ υπθρεςίασ 

γ. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που ουδείσ προςφζρων δεν προςκομίςει ι 
προςκομίςει ανεπαρκϊσ τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ επάρκειασ του Άρκρου 15 τθσ 
παροφςασ 

δ. Τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν υποχρεωτικι επανάλθψι του ςε περίπτωςθ 
διαγωνιςμοφ με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι ςτον οποίο υποβάλλεται μία μόνο 
προςφορά ι τελικά γίνεται αποδεκτι μία μόνο προςφορά και εφόςον δεν υπάρχουν 
ςυγκριτικά ςτοιχεία τιμϊν είτε προθγοφμενων διαγωνιςμϊν, είτε τθσ αγοράσ που να 
επιβεβαιϊνονται με παραςτατικά 

ε. Τθν οριςτικι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που  

- θ ανακζτουςα αρχι δεν χρειάηεται πλζον το υλικό είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν 
τεχνολογία, είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ για τθν οποία 
επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό 

- ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 34- ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο ανάδοχοσ καλείται να προςζλκει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Υποχρεοφται δε να προςκομίςει: 

- τθν προβλεπόμενθ ςτο Άρκρο 37 τθσ παροφςασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

- ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθν ςφμβαςθ, ςε 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ προςϊπων ι ςυνεταιριςμόσ 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθ βάςθ του ςχεδίου που αποτελεί μζροσ των τευχϊν του 
διαγωνιςμοφ, αφοφ ςυμπλθρωκεί με τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου. Δεν χωρεί 
διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ, οφτε με 
οποιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου. Το 
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 

Εάν θ κατακφρωςθ γίνεται ςε αλλοδαπό προμθκευτι, θ ςχετικι πρόςκλθςθ απευκφνεται 
ςτον εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται φαξ 
ςτον αλλοδαπό προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι 
προβλζπεται να γίνει με άνοιγμα πίςτωςθσ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να 
κατατεκεί ςτον ανταποκριτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό, θ δε εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ παραμζνει ςε ιςχφ και αποδεςμεφεται μετά τθν κατάκεςθ και τθν αποδοχι τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του. 
 

ΑΡΘΡΟ 35 - ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Τραπζηθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, το ποςό τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ 
των ειδϊν που θα του κατακυρωθοφν (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζνα (1) ζτοσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τθν 
ευρωπαϊκι οδθγία και τον ελλθνικό νόμο, όπωσ αποδεικνφεται από το ςχετικό ευρωπαϊκό 
πιςτοποιθτικό από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ-μζλουσ καταγωγισ ι τθν άδεια τθσ 
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα προσ τον νόμο 3601/2007 και τθν οδθγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθσ 
δραςτθριότθτασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Αν το ςχετικό ζγγραφο δεν είναι διατυπωμζνο ςτα 
ελλθνικά, κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του ΥΡΕΞ. Επιςτρζφεται δε μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από 
τθν εκκακάριςθ τυχόν εκατζρωκεν απαιτιςεων. 
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ΑΡΘΡΟ 36 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν. Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν 
ςτον προμθκευτι γίνεται μζςω τθσ Εκνικισ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε με άνοιγμα ενζγγυασ 
ανζκκλθτθσ πίςτωςθσ, είτε με ζμβαςμα. Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ.  
 

ΑΡΘΡΟ 37 - ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μζχρι τθσ 30/12/2016 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του αντικειμζνου που 
περιγράφεται ςτο Άρκρο 7 τθσ παροφςασ, τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ − 
παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, να 
παρατείνεται μζχρι το ¼ αυτοφ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. Σε περίπτωςθ που ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ δεν είναι μεγαλφτεροσ από τριάντα (30) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ μπορεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να παρατείνεται μζχρι 
το ½ αυτοφ. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να 
παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται 
μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ 
περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ − παράδοςθσ δεν επιβάλλονται 
κυρϊςεισ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που κα ςυςτακεί για 
τον λόγο αυτό με ςχετικι απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφει το Άρκρο 
27 του ΡΔ 118/07. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, εάν θ ποςότθτα 
που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από 
το αρμόδιο όργανο 

β. Ραραλιφκθκε οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 

δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα 
από τθ ςφμβαςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 38 - ΕΚΦΨΡΗΗ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ- 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ 
αυτισ πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςε 
οποιαδιποτε από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/16. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγζλλουν μία δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει 
κάποιοσ από τουσ λόγουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/16.. 
 

ΑΡΘΡΟ 39 - ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ 
για τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ 
προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι 
τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να 
προξενθκεί κατά ι επί ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο ι τουσ 
υπεργολάβουσ του, εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
να μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

Θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια 
του προςωπικοφ του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ 
τον ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων, όπου εκτελείται θ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 40 - ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεϊνεται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ 
από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά ςτθν ανακζτουςα αρχι και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο 
άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 41 - ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Ο ανάδοχοσ δεν υλοποιεί τθν ςφμβαςθ με τον τρόπο που ορίηεται ςε αυτι, παρά 
τθν προσ τοφτο όχλθςθ τθσ υπθρεςίασ 

β) Ο ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν 
άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

γ) Ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι τεκεί υπό εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 
προβλεπόμενθ ςτο Άρκρο 12 τθσ διακιρυξθσ 

δ) Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματόσ του ι για κάποιο από τα οικονομικά εγκλιματα που 
προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 13 τθσ παροφςασ 
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Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον ανάδοχο τθσ εκ 
μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, 
κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα 
αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον ανάδοχο ότι 
κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ ανακζτουςασ αρχισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ 
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ, πλθν 
εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και 
εγκαταςτάςεων 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ ανακζτουςα αρχι, όποιο ζργο, 
εργαςία ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ 
και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να 
μεριμνιςει όπωσ οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο 

γ) Να παραδϊςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που 
αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθ ςφμβαςθ και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ 
ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι βεβαιϊνει 
τθν αξία του παραςχεκζντοσ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του 
αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα 
με τθν ςφμβαςθ προσ τον ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον ανάδοχο αποηθμίωςθ για 
κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που 
αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ 
εκτελζςεωσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 
 

ΑΡΘΡΟ 42 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο ανάδοχοσ δεν 
αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά 
τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των 
οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το 
προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ 
άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ 
ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν 
παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε 
δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι. 
Δεν δεςμεφει τθν ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ 
ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα 
εξουςιοδοτθμζνα από τθν ανακζτουςα αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε 
κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 

16PROC005477058 2016-11-29

ΑΔΑ: Ψ0ΔΤ469ΗΚΚ-ΔΒΖ



30 

περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του ίδιου του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 43 - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ ανακζτουςα αρχι και ο 
ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 
  

A/A ΣΕΧΝΙΚΕ  

Α1 

Μικροδιαταξεισ θμιαγωγϊν (chips) κατάλλθλεσ για αλλθλουχιςθ 
νουκλεινικων οξζων με χθμεία Ion Torrent, ςυμβατά με το 
ςφςτθμα IonProton. 
Να ανιχνεφουν θλεκτρονικά τθν ενςωμάτωςθ βάςθσ, μεςω 
πολυμεραςθσ, χωρίσ τθ χριςθ του φκοριςμοφ. Με τθν εξάλειψθ 
τθσ χριςθσ ενόσ ςυςτιματοσ οπτικισ ανίχνευςθσ, να επιτρζπουν 
τθν ταχεία αλλθλοφχιςθ επόμενθσ γενιάσ ςε λιγότερο από 4 ϊρεσ. 
Να επιτρζπουν μια απλοποιθμζνθ ροι εργαςίασ αλλθλουχίασ με 
τθν αφαίρεςθ του ςταδίου προετοιμαςίασ του Chip  
Με barcode για διευκόλυνςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ δειγμάτων 
Να υποςτθρίηουν πλθκϊρα εφαρμογϊν όπωσ αλλθλοφχιςθ ςε 
κάκε chip ζωσ 3 ανκρϊπινων exomes,  transcriptome profiling με 
60-80 εκατομμφρια reads and targeted resequencing πανελ 
γονιδίων 
Να παρζχουν 10 Gb sequence data ςε 2-4 ωρεσ τρεξιματοσ 
Θ ςυςκευαςία να περιλαμβανει 8 chips 

Α2 

Ειδικο κιτ αντιδραςτθριων και αναλωςιμων καταλλθλο για τθν 
προετοιμαςια template και το τρεξιμο (αλλθλοφχιςθ) 8 δειγματων 
ςε ςυνδυαςμό με Ion PI chip. 
Συμβατο με τθν πλατφόρμα Ion Chef και Ion Proton. 
Με χρθςθ αναλογου πρωτοκολλου να είναι δυνατθ θ 
προετοιμαςια ενόσ ι 2 chip ανα run 
Να υποςτθρίηει χθμεια Hi-Q 200 βαςεων για ποικιλία 
εφαρμογϊν. 

Α3 

Sequencing kit κατάλλθλο για αλλθλουχθςθ επόμενθσ γενιάσ με 
τθ χριςθ του ςυςτιματοσ Ion Proton. Το κιτ να περιλαμβάνει ζνα 
νζο ζνηυμο αλλθλουχθςθσ (χθμεια hi-Q) που επιτρζπει αυξθμζνθ 
ακρίβεια variant calling. Το κιτ να περιζχει επαρκι αντιδραςτιρια 
και αναλϊςιμα για 4 initializations και 8 αλλθλουχίςεισ ςτο 
ςφςτθμα Ion Proton  
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Α4 

Kit αντιδραςτθρίων για τθν προετοιμαςία template 
χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα Ion OneTouch 2 για αλλθλοφχιςθ 
με τεχνολογία θμιαγωγϊν ςτθν πλατφόρμα Ion Proton. Να 
βαςίηεται ςε χθμεία Hi-Q. Κατάλλθλο για 8 αντιδράςεισ 

Α5 

Κιτ αντιδραςτθρίων για τθ προετοιμαςία από genomic ι CHIP 
DNA,  βιβλιοκικθσ κραυςμάτων DNA για αλλθλοφχθςθ επόμενθσ 
γενιάσ , ςυμβατό με τθν τεχνολογία Illumina. Για 96 αντιδράςεισ. 
Να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να επιτρζπει τθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ υψθλισ ποιότθτασ από 
μικρι ποςότθτα DNA ( 500 pg) κακϊσ και από δφςκολα δείγματα 
DNA που είναι πλοφςια ςε GCs, ι προζρχονται από  
παραφινωμζνουσ ιςτοφσ (FFPE).  
Θ προετοιμαςία των κραυςμάτων DNA γιατθν αλλθλοφχθςθ να 
βαςίηεται ςτθ χριςθ προςαρμογζων ςε ςχιμα κθλιάσ (loop 
adaptors) για τθ μζγιςτθ απόδοςθ πρόςδεςισ τουσ ςτα DNA 
κραφςματα και τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ διμερϊν μεταξφ τουσ.   
Να επιτρζπει τθ χριςθ barcodes για ταυτόχρονθ αλλθλοφχθςθ 
δειγμάτων. 
Να περιλαμβάνει ζτοιμα προσ χριςθ αντιδραςτιρια, για τθν 
επιδιόρκωςθ και προετοιμαςία των DNA κραυςμάτων , για τθ 
ςφνδεςθ των adaptors ςτα κραφςματα  κακϊσ και master mix με 
hotstart πολυμεράςθ υψθλισ πιςτότθτασ  (> 100 φορζσ  
μικρότερο ποςοςτό ςφάλματοσ από τθν Taq DNA Polymerase) για 
τθν ενςωμάτωςθ των barcodes και των P5/P7 sequences ςτα 
κραφςματα, αυξάνοντασ παράλλθλα τθν ποςότθτα τθσ 
παραγόμενθσ βιβλιοκικθσ.  
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ προετοιμαςίασ τθσ βιβλιοκικθσ να μθν 
ξεπερνά τισ 3 ϊρεσ. 

Α6 

Κιτ αντιδραςτθρίων για τθ προετοιμαςία από Total RNA ι mRNA 
ι rRNA-depleted RNA,  βιβλιοκικθσ cDNA για αλλθλοφχθςθ 
επόμενθσ γενιάσ , ςυμβατό με τθν τεχνολογία Illumina. Για 96 
αντιδράςεισ. 
Να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να επιτρζπει τθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ υψθλισ ποιότθτασ από 
μικρι ποςότθτα RNA (10 ng). 
Θ προετοιμαςία των κραυςμάτων γιατθν αλλθλοφχθςθ να 
βαςίηεται ςτθ χριςθ προςαρμογζων ςε ςχιμα κθλιάσ (loop 
adaptors) για τθ μζγιςτθ απόδοςθ πρόςδεςισ τουσ ςτα cDNA 
κραφςματα και τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ διμερϊν μεταξφ τουσ.   
Να επιτρζπει τθ χριςθ barcodes για ταυτόχρονθ αλλθλοφχθςθ 
δειγμάτων. 
Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα  αντιδραςτιρια  για τθν 
ςφνκεςθ του δίκλωνου cDNA (first and second strand cDNA 
synthesis), τθν επιδιόρκωςθ των DNA κραυςμάτων, τθ ςφνδεςθ 
των adaptors ςτα κραφςματα,  κακϊσ και master mix με hotstart 
πολυμεράςθ υψθλισ πιςτότθτασ  (> 100 φορζσ  μικρότερο 
ποςοςτό ςφάλματοσ από τθν Taq DNA Polymerase)  για τθν 
ενςωμάτωςθ των barcodes και των P5/P7 sequences ςτα 
κραφςματα, αυξάνοντασ παράλλθλα τθν ποςότθτα τθσ 
παραγόμενθσ βιβλιοκικθσ. 
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ προετοιμαςίασ τθσ βιβλιοκικθσ να μθν 
ξεπερνά τισ 5 με 5 1/2  ϊρεσ. 
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Α7 

Κιτ αντιδραςτθρίων εμπλουτιςμοφ mRNA με ενηυμικι μζκοδο 
(RNAse H, DNAse) επιλεκτικισ απομάκρυνςθσ του ριβοςωμικοφ 
RNA (με single strand DNA probes) από το αρχικό δείγμα RNA.   
Να είναι ςυμβατό με όλα τα κιτ προετοιμαςίασ βιβλιοκικθσ 
κραυςμάτων cDNA, για περαιτζρω αλλθλοφχθςθ επόμενθσ 
γενιάσ.  
Για 96 αντιδράςεισ. 
Να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μικρι αρχικι ποςότθτα 
δείγματοσ (10ng – 1mg Total RNA) και ςε δφςκολα δείγματα RNA 
(π.χ. FFPE RNA).    
Να είναι υψθλισ απόδοςθσ με δυνατότθτα απομάκρυνςθσ του 
rRNA ςε ποςοςτό >95%. 
Να είναι κατάλλθλο για human, mouse, rat samples. 
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ διαδικαςίασ  να μθν ξεπερνά τισ 2  ϊρεσ. 

Α8 

Σετ ολιγονουκλεοτιδίων  κατάλλθλων για τθ δθμιουργία 
βιβλιοκθκϊν DNA προσ αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ, ςυμβατά 
με τθν τεχνολογία Illumina.  
Για 96 αντιδράςεισ. 
Το ςετ να περιλαμβάνει 12 ανεξάρτθτεσ αλλθλουχίεσ (index  1-12 
), ζνα universal primer  κακϊσ και προςαρμογείσ ςε ςχιμα κθλιάσ 
(loop adaptors) μαηί με το ζνηυμο για το «άνοιγμα» των 
προςαρμογζων.  

Α9 

Σετ ολιγονουκλεοτιδίων  κατάλλθλων για τθ δθμιουργία 
βιβλιοκθκϊν DNA προσ αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ, ςυμβατά 
με τθν τεχνολογία Illumina.  
Για 96 αντιδράςεισ. 
Το ςετ να περιλαμβάνει 12 ανεξάρτθτεσ αλλθλουχίεσ (index 30-
48), ζνα universal primer  κακϊσ και προςαρμογείσ ςε ςχιμα 
κθλιάσ (loop adaptors) μαηί με το ζνηυμο για το «άνοιγμα» των 
προςαρμογζων.  

Α10 

Κιτ προδιανεμθμζνων αντιδραςτθρίων  για αλθλλοφχθςθ νζασ 
γεννιάσ ςυμβατό με τθν πλατφόρμα NextSeq 500/550  του οίκου 
illumina, με απόδοςθ 30 Gb και ζωσ  400 million reads των  75 
κφκλων/βάςεων  το κακζνα. Το κιτ να περιλαμβάνει το cartridge 
των αντιδραςτθρίων, το cartridge των buffers και το high output 
flow cell. 

Α11 

Κιτ προετοιμαςίασ βιβλιοκθκϊν μζςα ςε 90 λεπτά, απο 50 ng 
DNA  με τθ χριςθ του ενηφμου Nextera.  Το να κιτ περιλαμβάνει 
όλα τα αντιδραςτιρια (πλθν των indexes: FC-121-1011) για τθν 
προετοιμαςία 24 δειγμάτων κατάλλθλων για αλλθλοφχθςθ ςτισ 
πλατφόρμεσ τθσ εταιρίασ illumina. 

Α12 

Να απομονϊνει DNA (ds ι ss) μετά από ενηυματικι αντίδραςθ με 
spin-columns μζςα ςε 6 λεπτά. 
Να ζχει τουλάχιςτον 80% ανάκτθςθ των DNA τμθμάτων,  μικουσ 
70bp-4kb 
Να ζχει όγκο ζκλουςθσ DNA: 10μl 
Το Kit να είναι κατάλλθλο για 50 χριςεισ.   
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Α13 

PCR Master Μix, 2X για τθν ενίςχυςθ βιβλιοκικθσ κραυςμάτων 
DNA για αλλθλοφχθςθ επόμενθσ γενιάσ. Για 50 αντιδράςεισ.  Να 
περιζχει κερμοανκεκτικι DNA πολυμεράςθ με δράςθ 3´→ 5´ 
εξωνουκλεάςθσ και ςυηευγμζνθ ςτθν Sso7d περιοχι, για ενίςχυςθ 
τθσ παραγωγικότθτασ του ενηφμου.  Θ πολυμεράςθ να είναι 
υψθλισ πιςτότθτασ (> 100 φορζσ  μικρότερο ποςοςτό ςφάλματοσ 
από τθν Taq DNA Polymerase) και να επιτυγχάνει υψθλι ενίςχυςθ 
του DNA ανεξάρτθτα από το περιεχόμενο ςε GC.  

Α14 

Να απομονϊνει προϊόντα PCR με spin columns μζςα ςε 6 λεπτά 
Να ζχει τουλάχιςτον 80% ανάκτθςθ των DNA τμθμάτων,  μικουσ 
70bp-4kb 
Να ζχει όγκο ζκλουςθσ DNA: 10μl 
Το Kit να είναι κατάλλθλο για 50 χριςεισ 

Α15 

Κιτ για ποςοτικοποίθςθ βιβλιοκθκϊν για Next Generation 
Sequencing το οποίο να περιζχει DNA Standards 1 - 6 (80 µL το 
κακζνα), 10X Primer Premix (1 mL), 2X  SYBR FAST Universal (5 
mL), and 50X ROX High/Low (200 µL το κακζνα). Να είναι 
κατάλλθλο για πλατφόρμεσ Illumina. 
Να είναι διακζςιμο ςε ςυςκευαςία για 500 αντιδράςεισ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
   
          

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σησ επιχείρηςησ …………………………., με ζδρα …………………, οδόσ ……. αριθμόσ …….. τηλζφωνο …………. fax……………….. 

ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ 

% 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€)Αριθμητικϊσ χωρίσ 

ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ  ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

Συνολική προςφερόμενη τιμή για όλα τα είδη τησ ομάδασ (χωρίσ ΦΠΑ)   

 

υνολική προςφερόμενη τιμή για όλα τα είδη τησ ομάδασ  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
  

 
                                                      Ημερομηνία …../……/ 2015 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
(ςφραγίδα – υπογραφή)

Ρρομικεια Αναλωςίμων Γενωμικισ 

Ρροχπολογιςμόσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α  58.852,00€) 

Κωδ. Ρροχπολογιςμοφ: 294464 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 
 
 

Υπόδειγμα Εγγυηηικής Επιζηολής  Καλής Εκηέλεζης 
 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………  
Καηάζηεκα …………………………  
(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ – ηει-FAX)          Ηκεξνκελία 
έθδνζεο ……………  
       
 ΔΤΡΩ …………………………….  
 
Πξνο:   
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ππ’ αξηζκόλ ... γηα ΔΤΡΩ ... 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθύιαθηα,  παξαηηνύκελνη  ηνπ  δηθαηώκαηνο  ηεο  
δηαηξέζεσο  θαη  δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ ………… (θαη 
νινγξάθσο) ......……………….. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο,  
ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………………………………,       
νδόο…………………..…………….,       αξηζκόο ……………,   ΣΚ…………………...   
(ή   ζε   πεξίπησζε   Έλσζεο   ππέξ   ησλ   εηαηξηώλ   (1) …………………………. , 
(2) …………………………….., θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο 
κειώλ ηεο  έλσζεο  πξνκεζεπηώλ),  γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε  από  απηή  ησλ  όξσλ  
ηεο  κε  αξηζκό ……………. ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνύο ……………………………. (αξηζκόο δηαθήξπμεο ……/……) 
θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην  5%  ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α.  
αμίαο  ……………………. ΔΤΡΩ απηήο.   
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή 
ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη.  
Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο 
θακία ηζρύ.  
Βεβαηνύηαη  ππεύζπλα  όηη  ην  πνζό  ησλ  εγγπεηηθώλ  καο  επηζηνιώλ  πνπ  έρνπλ  
δνζεί  ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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