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Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ρρομθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω 
ΕΣΘΔΘΣ  

ςτα πλαίςια του Υποζργου 6. τθσ πράξθσ «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελλθνικι 
Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και Συμπεριφορικι Φαινοτυπικι ανάλυςθ 

βιολογικϊν οργανιςμϊν μοντζλων για τισ χρόνιεσ εκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ του 
ανκρϊπου» με Κωδικό ΟΡΣ 5002135, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»  

με εκτιμϊμενθ αξία 592.802,40 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν 
«Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34 

Ρόλθ Βάρθ Αττικισ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 16672 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL30 

Τθλζφωνο 210 9656310 

Φαξ 210 8979198 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ρζτροσ Σκουλοφδθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.fleming.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι φορζασ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και εποπτεφεται από τθ Γενικι 
Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
 
 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  θ  ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ και 
τεχνολογικισ ζρευνασ και θ προϊκθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ και τθ 
Βιοτεχνολογία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ www.fleming.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν 
διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr.  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
 
 

InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και Συμπεριφορικι 
Φαινοτυπικι ανάλυςθ βιολογικϊν οργανιςμϊν μοντζλων για τισ χρόνιεσ εκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ του 
ανκρϊπου» με Κωδικό ΟΡΣ 5002135 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»  
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 6 τθσ Ρράξθσ : «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελλθνικι 
Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και Συμπεριφορικι Φαινοτυπικι ανάλυςθ βιολογικϊν 
οργανιςμϊν μοντζλων για τισ χρόνιεσ εκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ του ανκρϊπου» θ οποία ζχει ενταχκεί 
ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 
με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 5526/1661/Α2/31.10.2018 του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία  και ζχει λάβει κωδικό MIS 5002135. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο ΕΤΡΑ) και από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ14510050). 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1.3.1 Αντικείμενο Σφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ Λ             

 Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : και ςυμπλθρωματικοφ 
CPV …………………………………… 

Σθμειϊνεται ότι επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα ι το ςφνολο των ειδϊν/τμθμάτων Α.1-Α.61 του διαγωνιςμοφ που φαίνονται ςτον παρακάτω 
Ρίνακα. Οι προςφορζσ κα κρίνονται ανά είδοσ/τμιμα. 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

A.1 Σφςτθμα κλωβϊν φαινοτφπθςθσ μεταβολιςμοφ και ςυμπεριφοράσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 178.615,00 

A.2 Σφςτθμα μελζτθσ αντιδράςεων φόβου για μικρά τρωκτικά 38000000-5 Τεμάχιο 2 17.350,00 

A.3 Yπερυψωμζνοσ λαβφρινκοσ ςε ςχιμα “+” για μφεσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 1.300,00 

A.4 Kλωβόσ τφπου open field με ςκοφρα τοιχϊματα (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 2 1.530,00 

A.5 Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ ςυμπεριφορικϊν πειραμάτων 48781000-6 Τεμάχιο 1 6.875,00 

A.6 Κάμερα USB για το λογιςμικό Any-Maze  38651600-9 Τεμάχιο 1 850,00 

A.7 Συςκευι κερμικισ διζγερςθσ ουράσ τρωκτικϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 4.750,00 

A.8 Συςκευι κερμισ/ψυχρισ πλάκασ  38000000-5 Τεμάχιο 1 5.610,00 

A.9 Συςκευι ελζγχου ςυντονιςμοφ κίνθςθσ για μφεσ  38000000-5 Τεμάχιο 1 4.990,00 

A.10 Συςκευι ελζγχου και μζτρθςθσ δφναμθσ λαβισ (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 1 3.450,00 

A.11 Κλωβοί μεταβολιςμοφ και διοφρθςθσ (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 12 5.870,40 

A.12 Σφςτθμα απεικόνιςθσ υπεριχων για μικρά ηϊα 33124120-2 Τεμάχιο 1 200.000,00 

A.13 Βιοχθμικόσ Αναλυτισ 38434500-1 Τεμάχιο 1 45.000,00 

A.14 Αιματολογικόσ αναλυτισ κτθνιατρικϊν αναλφςεων γενικισ αίματοσ 38434570-2 Τεμάχιο 1 12.000,00 
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Α.15 Θλεκτροδιατρθτισ 38000000-5 Τεμάχιο 1 27.000,00 

Α.16 Ελεγκτισ πιπεττϊν (pipette controller) 38437000-7 Τεμάχιο 2 800,00 

A.17 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ 42931100-2 Τεμάχιο 1 8.500,00 

A.18 Ψυγείο κάλαμοσ ςυντιρθςθ με μθχάνθμα κάτω 42513210-0 Τεμάχιο 1 1.000,00 

A.19 Εργαςτθριακόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων 39711362-4 Τεμάχιο 1 2.500,00 

A.20 Ανακινοφμενο Υδατόλουτρο 42943000-8 Τεμάχιο 1 900,00 

A.21 Επαγγελματκι χφτρα ταχφτθτασ 39221180-2 Τεμάχιο 1 500,00 

A.22 Επιτραπζηιοσ ηυγόσ μεγάλου εφρουσ 42923110-6 Τεμάχιο 1 300,00 

A.23 Μικροςιφϊνια (pipettes) –ςετ των τριϊν τεμαχίων 38437100-8 ΣΕΤ 8 2.400,00 

A.24 Τρόλεϊ κλωβϊν  34000000-7  Τεμάχιο 1 800,00 

A.25 Τροχιλατο κλειςτό καρότςι μεταφοράσ κλωβϊν μεταξφ μονάδων 34000000-7  Τεμάχιο 1 5.000,00 

A.26 Ηυγόσ  42923110-6 Τεμάχιο 2 800,00 

A.27 Ρρογραμματιηόμενοσ περιςτροφικόσ ανακινθτισ ςωλθναρίων 38436100-1 Τεμάχιο 1 800,00 

A.28 Κερμαινόμενοσ μαγνθτικόσ Αναδευτιρασ 38436400-4 Τεμάχιο 1 500,00 

A.29 Μικροςιφϊνια (pipettes) – ςετ των τεςςάρων τεμαχίων 2,20,200,1000μl 38437100-8 ΣΕΤ 1 400,00 

A.30 Μικροφυγόκεντροσ μικροφ μεγζκουσ  42931120-8 Τεμάχιο 1 195,00 

A.31 Ψθφιακόσ αναδευτιρασ κυκλικισ τροχιάσ 38436500-5 Τεμάχιο 1 1.100,00 

A.32 Ρεριςτροφικόσ αναδευτιρασ 38436500-5 Τεμάχιο 1 1.065,00 

A.33 Ψθφιακόσ κερμοαντιδραςτιρασ 38000000-5 Τεμάχιο 1 630,00 

A.34 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ 24 κζςεων 42931120-8 Τεμάχιο 1 3.500,00 

A.35 Συςκευι για το αυτόματο ανακάτεμα δειγμάτων (vortex) 38436500-5 Τεμάχιο 3 600,00 

A.36 Μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.37 Μεςαία μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 400,00 

A.38 Σφςτθμα κάκετθσ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 800,00 

A.39 Σφςτθμα μεταφοράσ πρωτεϊνϊν  38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.40 Τροφοδοτικό ςυςτιματοσ για ςυςκευζσ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 
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A.41 Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου  0,5-10 μl 38437100-8 Τεμάχιο 1 100,00 

A.42 8-κάναλο Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου 30-300 μl 38437100-8 Τεμάχιο 1 500,00 

A.43 Φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  42931120-8 Τεμάχιο 1 1.800,00 

A.44 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  42931120-8 Τεμάχιο 1 3.700,00 

A.45 Συςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pH διαλυμάτων 38416000-4 Τεμάχιο 1 550,00 

A.46 Ηυγόσ 2 δεκαδικϊν ψθφίων 42923110-6 Τεμάχιο 1 330,00 

A.47 Ηυγόσ 4 δεκαδικϊν ψθφίων 42923110-6 Τεμάχιο 1 690,00 

A.48 Οριηόντιοσ ανακινθτιρασ (orbital shaker) 38436500-5 Τεμάχιο 1 550,00 

A.49 Κωνικόσ ομογενοποιθτισ/αλεςτισ μαλακϊν ιςτϊν με γουδοχζρι   38436800-8 Τεμάχιο 1 110,00 

A.50 Καλοφπι από ψευδάργυρο με κοιλότθτα για εγκάρςιεσ τομζσ ςε εγκεφάλουσ ποντικϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.51 Υπολογιςτζσ γενικισ χριςθσ 30213300-8 Τεμάχιο 17 9.945,00 

A.52 Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 21,5” 30231000-7 Τεμάχιο 20 3.000,00 

A.53 Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 23,8” 30231000-7 Τεμάχιο 4 680,00 

A.54 Φορθτόσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ 30213000-5 Τεμάχιο 1 660,00 

A.55 Φορθτόσ υπολογιςτισ υψθλϊν προδιαγραφϊν 30213000-5 Τεμάχιο 1 1.585,00 

A.56 Εφαρμογζσ γραφείου 48300000-1 Τεμάχιο 24 2.160,00 

A.57 Υπολογιςτζσ υψθλϊν προδιαγραφϊν 30213300-8 Τεμάχιο 4 5.600,00 

A.58 Διακομιςτισ αποκικευςθσ 48823000-3 Τεμάχιο  1 8.892,00 

Α.59 Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ 30232110-8 Τεμάχιο 1 80,00 

Α.60 Ρολυμθχάνθμα για Εκτφπωςθ, αντιγραφι, ςάρωςθ, φαξ 42991200-1 Τεμάχιο 1 120,00 

Α.61 Ρολυμθχάνθμα Inkjet χωρίσ φφςιγγεσ μελανιϊν  42991200-1 Τεμάχιο 2 670,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 592.802,40 
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1.3.2  Εκτιμϊμενθ αξία    

 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο των ειδϊν/τμθμάτων ανζρχεται ςτο ποςό των 
735.074,98 €ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 592.802,40 € ΦΡΑ : 
142.272,580 €) και για το κάκε επιμζρουσ είδοσ/τμιμα είναι όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα τθσ 
Ραραγράφου 1.3.1. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι και μθ δεςμευτικι και προζκυψε αντικειμενικά μετά τθ λιψθ 
υπόψθ των τθσ μζςθσ τιμισ του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ κατά το χρονικό διάςτθμα των δφο 
τελευταίων ετϊν. 

1.3.3 Διάρκεια 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 3 μινεσ. 

1.3.4 Κριτιριο Ανάκεςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

  

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 Τθ με Α.Ρ.110427/ΕΥΚΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ 

τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ 

Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

 του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

  τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 
Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ 

 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ 

 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

 τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν 
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» όπωσ ιςχφει 
τροποποιθμζνο 

 το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Ζρευνασ όπωσ ιςχφει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 
114) 
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 τθν με αρικμό. 196/15-02-2018 απόφαςθ του ΔΣ περί ζγκριςθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυγκρότθςθσ των επιτροπϊν 
διαγωνιςμοφ. 

 τθν με αρικμό ΑΔΑ/6ΞΛΛ469ΘΚΚ-Θ6 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 08/05/2018και ϊρα 15:00μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ, τθν 09/05/2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00πμ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ
 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
29/03/2018 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 56309,1 

  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ   κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.fleming.gr  ςτθν διαδρομι : Procurement  > Calls> , ςτισ  04/04/2018 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 
Σελίδα 12 από 87 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ
 
 είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 18PROC002907641) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.   

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα 
ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι 
ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ 
τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 12 θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ.   Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) 
και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο

.
 Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,   

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στθν ελλθνικι γλϊςςα διεξάγονται 
όλεσ οι επικοινωνίεσ μεταξφ ανακζτουςασ αρχισ και αναδόχου. Οι προςφορζσ, προςφυγζσ και όλα 
τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτα ελλθνικά ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Επικφρωςθ τθσ μετάφραςθσ αλλοδαπϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν εγγράφων επιτρζπεται να γίνει από 
πρόςωπα που είναι αρμόδια ςφμφωνα είτε με τθν ελλθνικι νομοκεςία (μεταφραςτικι υπθρεςία του 
ΥΡ.ΕΞ., αρμόδιο προξενείο, δικθγόροσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του ΚΡολΔ και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων) είτε με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ ςφνταξθσ του εγγράφου (πχ ορκωτόσ 
μεταφραςτισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του εγγράφου). 

Αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται φζρουν υποχρεωτικά τθν Επιςθμείωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ 
Χάγθσ (Apostille). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα  ςε όλεσ τισ χϊρεσ προζλευςθσ των υποψθφίων και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ 
ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ V. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ,   κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων (Ελβετία). 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.   

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V,  το φψοσ τθσ οποίασ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 2% 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των προςφερόμενων ειδϊν/τμθμάτων.  

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 
ζωσ 2.2.8  (Λόγοι αποκλειςμοφ), δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
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μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 
του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) 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 (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν 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 (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά   τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ (εκτελεςτικά και μθ) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
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εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
  

2.2.3.4. Αποκλείεται
 

από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 

β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

 (γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

(ι ) εάν ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα 
με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ και θ ανακζτουςα 
αρχι το γνωρίηει ι μπορεί να το αποδείξει με κατάλλθλα μζςα. Οι υπό αα και ββ κυρϊςεισ πρζπει να 
ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

  

 2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Τα μζτρα που λαμβάνονται από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που 
ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, 
από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να 
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
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απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο     

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2014--2016 
διπλάςιο του προχπολογιςμοφ του εξοπλιςμοφ ι τθσ προμικειασ  για το οποίο υποβάλουν 
προςφορά. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά. 

  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2014-2016 μία 
τουλάχιςτον παρόμοια ςφμβαςθ προμικειασ, αξίασ διπλάςιασ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ 
εξοπλιςμοφ για τον οποίο υποβάλουν προςφορά, που αποδεικνφεται με αντίγραφο παρόμοιασ 
ςφμβαςθσ ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ 
απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά. 

2.2.7  Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ( και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ)   

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με πιςτοποιθτικό ISO 14001 : 2004. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

 Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ . Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  . 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων  . 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα II., το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του 



 

 
Σελίδα 20 από 87 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 του εν λόγω κανονιςμοφ.  

  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το 
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ, αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ   

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ   και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ   

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ   

 Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
προςκομίηει: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου μινα, από το οποίο προκφπτει ότι, ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κάποιο από τα αδικιματα των 
περιπτϊςεων α ζωσ ςτ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο. 

β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, προσ απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςε ό,τι αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο 
κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.  

Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα αφορά ςτουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν 
επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν-εργαηομζνων (αςφαλιςμζνοι 
τυχόν ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο ςτο ΛΚΑ). 

γ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ/δικαςτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, που 
αποδεικνφει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 



 

 
Σελίδα 21 από 87 

εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, οφτε τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, οφτε ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ, οφτε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 
διατάξεισ.  

Αν θ χϊρα προζλευςθσ του προςφζροντοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ απόδειξθσ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

δ) Για τθ διαπίςτωςθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.4.  περίπτωςθ (ι), 
θ ανακζτουςα αρχι αναηθτά από τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων πιςτοποιθτικό,  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

Για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
προςκομίηει: 

α) Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο ΓΕΜΘ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου. 

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

β) Λςολογιςμοφσ των ετϊν 2014-2016 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει ιςολογιςμοφσ μπορεί 
να αποδεικνφει τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο. 

γ) ΛSO 9001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ 
και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII 
του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
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πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά 
βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ 
καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ 
οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Επίςθσ 
υποβάλλονται πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ ΑΕ) ι απόφαςθ των 
διαχειριςτϊν, νομίμων εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ ΕΡΕ, ΛΚΕ, ΟΕ ι ΕΕ) τα οποία κα αναφζρουν:  

α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 

γ) τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου 
τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για τθ διαγωνιςμό με 
πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ 

δ) το ςυντονιςτι τθσ ζνωςθσ 

ε) ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ.   

Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για 
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ    

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ , θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

ΚΛΤΘΛΟ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Συμφωνία του προςφερόμενου 
προϊόντοσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

60% 

Κ2 Ροιότθτα 
αποδοτικότθτα,Λειτουργικά 
Χαρακτθριςτικά 

10% 

   

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                              70% 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ3 Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ Χρόνοσ και 
Προι Ραράδοςθσ, Υπθρεςίεσ 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. 

20% 

Κ4 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5% 

Κ5 Τεχνικι Υποςτιριξθ 5% 
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ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                                30% 

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                                                100% 
 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο 
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  που ορίηονται ςτο  
Ραράρτθμα Λ. τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ι ανά 
είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ .  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215/2.6.2017 (Β 1924). «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
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εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ, ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ 
του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924). 

  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και 
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]  *Εφόςον οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν 
υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία 
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και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα 
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα 
των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

  

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν. α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου DOCX XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ   του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα.II). 

Θ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V....εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται 
ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.  

  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 Τεχνικι προςφορά 

Θ τεχνικι προςφορά αποτελείται από το υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ - φφλλο ςυμμόρφωςθσ που 
βρίςκεται ςτο παράρτθμα III. τθσ παροφςασ. 

 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα I. 

  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ςχετικό υπόδειγμα που βρίςκεται ςτο παράρτθμα 
IV. τθσ διακιρυξθσ και είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ. Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται 
ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ, ΑΕΡΡ), ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Το εκάςτοτε 
ποςοςτό ΦΡΑ βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.  
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 

με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του   

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016  , κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν 
παροφςα  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ 
για το ίδιο τμιμα τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ 
τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν.....και ϊρα......ι.....εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν και ϊρα... 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ. 

Επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία 
α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. . Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το 
ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ 
ζγκριςθ. Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ . Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ." 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
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δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία  .  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι

1
 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ . Κατά τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τθν 
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν 
τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων. Τα αποτελζςματα 
των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία ι περιςςότερεσ  αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των κατακφρωςθσ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο 
για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με   
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ  , είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με   το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι 
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.   

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων   ενδίκων μζςων   

  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ των οποίων θ ιςχφσ ζχει τυχόν λιξει 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
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επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία-
πλαίςιο  και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτα άρκρα 360επ του 
ν.4412/2016, του πδ 39/2017 και τον Κανονιςμό Άςκθςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν τθσ ΑΕΡΡ.  

Στθ ςυνζχεια θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν προδικαςτικι προςφυγι ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ αυτισ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία (άρκρο 361 
παρ.1 περ. α ν.4412/2016) ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ (άρκρο 361 παρ. 1 περ. β ν. 
4412/2016) άλλωσ, 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 361 παρ. 1 περ. γ ν. 
4412/2016). 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό 
(0,50%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ), εν προκειμζνω δθλαδι παράβολο φψουσ 650€. 
Με τον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ορίηεται ο τρόποσ και ο χρόνοσ κατάκεςθσ 
και είςπραξθσ του παραβόλου και ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του. 

Το παράβολο του παρόντοσ άρκρου επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν 
περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 
ςυςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει 
ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά 
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ.  
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ    

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ   Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα... τθσ Διακιρυξθσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ   επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ 
παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν 
αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά ] Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
2
  

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται  ςτο άρκρο 73 παράγραφοσ 1 του ν.4412/2016  και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :    

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμα και ςε τμθματικι 
παράδοςθ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. ( ενδεικτικά πρωτόκολλο παραλαβισ, αποδεικτικό 
ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, τιμολόγιο με τθν ζνδειξθ εξοφλικθκε, φορολογικι και 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί  του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016   

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ,   

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

  

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να αςκιςει προςφυγι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά  ςε χρονικό διάςτθμα  3 μθνϊν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν μπορεί να παρατείνεται  Στθν περίπτωςθ που το 
αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI. τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με 
τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:.. μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και πρακτικι δοκιμαςία. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό 
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν 
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τυχόν  ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: .... 
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Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου 
ςτο εξωτερικό 

Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 210 Ν.4412/2016 και τα 
ειδικότερα κατωτζρω δικαιολογθτικά: 

α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT:  

 Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςε 
διαταγι αυτισ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο προοριςμοφ 

 Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν,  

 Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν 

 Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του 
Ν.4412/2106 (κα προςδιοριςτεί μετά τθν κατακφρωςθ) 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα  

 Αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ του φορζα,  

 Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το 
οποίο να γνωρίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ. 

β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί. 

γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο CIF απαιτοφνται : 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ CIF. 

δ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον» 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα 

 Αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ του φορζα 

 Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν  

 Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου,. ςφμφωνα με το άρκρο 212 του 
Ν.4412/2106  
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6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 
2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

  

6.5 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και 
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ–  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων –Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

A/A ΕΛΔΟΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ 

A.1 

Σφςτθμα κλωβϊν φαινοτφπθςθσ 

μεταβολιςμοφ και ςυμπεριφοράσ 

Το ςφςτθμα, για να είναι δυνατό να ςυμμορφϊνεται με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 
• Να διακζτει τουλάχιςτον 8 κλωβοφσ κατάλλθλουσ για τθ ςτζγαςθ ποντικϊν εργαςτθρίου και να ςυνοδεφονται από 
κατάλλθλθ διάταξθ ςτιριξθσ – ραφιζρα, που να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ ςτιριξθ των 8 κλωβϊν. Οι κλωβοί κα πρζπει να 
κλείνουν κατάλλθλα ςτο επάνω τμιμα τουσ (με καπάκια). Το ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί με τζτοιο τρόπο που να 
περιορίηει τθν ζξοδο μικροοργανιςμϊν από τουσ κλωβοφσ προσ τον περιβάλλοντα χϊρο. 
• Να μετρά τθ δαπάνθ ενζργειασ με ζμμεςθ κερμιδομετρία (Ο2 και CO2) ςε ςυνδυαςμό με τθν παρακολοφκθςθ λιψθσ 
τροφισ και νεροφ, ςωματικοφ βάρουσ του ποντικοφ και επίπεδα δραςτθριότθτασ του ποντικοφ (ςε 3 άξονεσ). Το ςφςτθμα 
κα πρζπει να μπορεί να λαμβάνει τισ παραπάνω μετριςεισ (οι οποίεσ κα καταγράφονται θλεκτρονικά ςε θλεκτρονικό 
υπολογιςτι) από τουσ 8 κλωβοφσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα (από 24 ϊρεσ ζωσ και 7 θμζρεσ ι και περιςςότερο). 
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να πραγματοποιεί αυτόματα βακμονόμθςθ-calibration και τυχόν διόρκωςθ των τιμϊν ι να 
ςυνοδεφεται από μονάδα για βακμονόμθςθ – calibration και τυχόν διόρκωςθ των τιμϊν, όςον αφορά τουσ αιςκθτιρεσ O2 
και CO2. 
• Να ςυμπεριλαμβάνεται ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ των 8 ποντικϊν (που κα 
ςτεγάηονται ςτο ςφςτθμα), μζςω τθλεμετρίασ. Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα τθλεμετρίασ κα πρζπει να περιλαμβάνει 
κατάλλθλα εμφυτεφματα για 8 ποντικοφσ, δζκτεσ του ςιματοσ και λογιςμικό λιψθσ (κερμοκραςίασ ςϊματοσ) καταγραφισ 
τιμϊν, ςυμβατό με το υπόλοιπο ςφςτθμα και να είναι πλιρωσ λειτουργικό.  
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό (software) για τθ λιψθ, καταγραφι-αποκικευςθ και ανάλυςθ 
τιμϊν Ο2 και CO2, λιψθσ τροφισ και νεροφ, ςωματικοφ βάρουσ ποντικοφ, επίπεδα δραςτθριότθτασ ποντικοφ (τριςδιάςτατα 
ςτουσ άξονεσ Χ, Υ και Η) και κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό του κλωβοφ.  
• Στο ςφςτθμα κα  πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται κατάλλθλοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ (με οκόνθ) με εγκατεςτθμζνα τα 
λογιςμικά λιψθσ, αποκικευςθσ και ανάλυςθσ τιμϊν (i)Ο2 και CO2, ii) ποςότθτασ λιψθσ τροφισ και iii) νεροφ, iv) του 
ςωματικοφ βάρουσ του ποντικοφ και τα v) επίπεδα δραςτθριότθτασ του ποντικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτοφ τθσ vi) 
κερμοκραςίασ ςϊματοσ μζςω τθλεμετρίασ). Τα δεδομζνα κα πρζπει να αποκθκεφονται αυτόματα ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι που είναι ςυνδεδεμζνοσ με το ςφςτθμα.  
• Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS). 
• Αναφορικά με τισ μετριςεισ αερίων (Ο2 και CO2), το ςφςτθμα κα πρζπει να λαμβάνει τιμζσ ανά μικρά χρονικά 
διαςτιματα (τουλάχιςτον ανά 6 λεπτά ι και ςυχνότερα) και να υπολογίηει τα VO2, VCO2 και RER. Οι αιςκθτιρεσ κα πρζπει 
να ζχουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι διακριτικι ικανότθτα (resolution) για τθ λιψθ τιμϊν-μετριςεων, και αυτι να είναι τθσ 
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τάξεωσ του 0,001% ι και καλφτερθ. 
• Το ςφςτθμα, με ςτόχο τον ορκό αεριςμό των ποντικϊν εργαςτθρίου, κα πρζπει να είναι τφπου απαγωγισ-ζλξθσ του 
αζρα, με κατάλλθλθ ταχφτθτα αζρα (αλλαγζσ αζρα) ςτο εςωτερικό του κλωβοφ.  
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλουσ αιςκθτιρεσ μάηασ (ςωματικοφ βάρουσ ποντικοφ, τροφισ και νεροφ) με  
τθ μεγαλφτερθ δυνατι διακριτικι ικανότθτα (resolution) για τθ λιψθ τιμϊν-μετριςεων και αυτι να είναι τθσ τάξεωσ του 
0,01 γρ ι και καλφτερθ. 
• Τα επίπεδα δραςτθριότθτασ κα πρζπει να παρακολουκοφνται (λιψθ τιμϊν) μζςω υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, με  τθ 
μεγαλφτερθ δυνατι διακριτικι ικανότθτα (resolution) και με απόςταςθ αιςκθτιρων 15mm ι και μικρότερθ. 
• Οι παραπάνω προδιαγραφζσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε διαφθμιςτικά φυλλάδια ι ςτα εγχειρίδια 
λειτουργίασ και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ από τον καταςκευαςτι. 
• Οι κλωβοί κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθ ςτζγαςθ ποντικϊν εργαςτθρίου και να επιτρζπουν τθ χριςθ 
κατάλλθλθσ ςτρωμνισ και υλικϊν εμπλουτιςμοφ ςτο εςωτερικό τουσ, για ποντικοφσ εργαςτθρίου. 
• Οι κλωβοί και τα μθ-θλεκτρονικά μζρθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό, 
ανκεκτικό ςε διαδικαςίεσ κακαριςμοφ-πλυςίματοσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ ι/και αποςτείρωςθσ. 
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και αναλϊςιμα, ϊςτε να είναι πλιρωσ 
λειτουργικό κατά τθν παράδοςθ. 
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 3ετι εγγφθςθ και πρόγραμμα επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ-επικοινωνίασ. 
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγκατάςταςθ από προςωπικό τθσ εταιρείασ και εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ του ΕΚΕΒΕ «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ». 
• Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από 1 ετιςια επίςκεψθ ςυντιρθςθσ ανά ζτοσ (για τα επόμενα 3 ζτθ – ςυνολικά 
3 επιςκζψεισ) και εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν ςε εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ. 
• Το ςφςτθμα τθσ εταιρείασ κα πρζπει να αναφζρεται ςε επιςτθμονικζσ-ερευνθτικζσ δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα διεκνι 
επιςτθμονικά περιοδικά. 
Ρροαιρετικά: 
• Οι καταςκευαςτζσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι ο αζρασ που φτάνει ςτο εςωτερικό των κλωβϊν δεν περιζχει 
μικροοργανιςμοφσ.  
• Οι καταςκευαςτζσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι ο αζρασ που βγαίνει από το ςφςτθμα δεν μεταφζρει 
μικροοργανιςμοφσ ςτον χϊρο όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το ςφςτθμα.   
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A.2 

Σφςτθμα μελζτθσ αντιδράςεων φόβου για 

μικρά τρωκτικά 

Θ ςυςκευι αποτελείται από δφο ειδικοφσ κλωβοφσ, κάλαμο απομόνωςθσ με ορατό υπζρυκρο φωσ/θχείο/ανεμιςτιρα. 
Διακζτει μονάδα ελζγχου με οκόνθ αφισ 12”, βιντεο-κάμερα και το εξειδικευμζνο λογιςμικό 60000FC. 
Οι κλωβοί φζρουν θλεκτροφόρο δάπεδο και δίνονται μαηί με ακόμα τριϊν (3) ειδϊν δάπεδα και εννιά (9) διαφορετικά 
τοιχία που ποικίλουν ςε χρϊματα και ςχζδια.  
Μετά τθν επιλογι του ερεκίςματοσ που κζλει ο χειριςτισ να προκαλζςει ςτο ηϊο, θ ανίχνευςθ του “παγϊματοσ”/ακινθςίασ 
του ηϊου γίνεται αυτόματα από το λογιςμικό μζςω τθσ ειδικισ κάμερασ ακόμα και ςε ςυνκικεσ πλιρουσ ςκότουσ. Οι 
παράμετροι που μετρϊνται είναι θ ςυνολικι διάρκεια ακινθςίασ του ηϊου, το πλικοσ και θ διάρκεια των καταςτάςεων 
ακινθςίασ ςε βάκοσ χρόνου. 
Μζςω του controller και του λογιςμικοφ ο χειριςτισ μπορεί να ελζγξει τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ  εντόσ του καλάμου 
απομόνωςθσ: 
-Θχθτικό ερζκιςμα: Εφροσ 100Hz-18KHz, 55-100dB, white noise. Το θχείο περιλαμβάνεται ςτον κάλαμο απομόνωςθσ. 
-Θλεκτρικό ερζκιςμα/ςοκ: Συνεχζσ ρεφμα (από 0.1 ζωσ 2.9mA ςε βιματα των 0.1mA). 
-Φωτεινό ερζκιςμα. 
-Ανεμιςτιρασ (ακόρυβοσ). 
Το λογιςμικό παρζχει τθν δυνατότθτα επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων και τθν μεταφορά αυτϊν ςε Θ/Υ για περαιτζρω 
ανάλυςθ. 
Διαςτάςεισ κλωβοφ: 17x17x25(h) cm. 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 

A.3 

Yπερυψωμζνοσ λαβφρινκοσ ςε ςχιμα + για 

μφεσ 

Χαρακτθριςτικά: Μικοσ βραχίονα 35cm, πλάτοσ βραχίονα 5cm; φψοσ κλειςτοφ μζρουσ βραχίονα 15cm, φψοσ από τθν 
επιφάνεια εργαςίασ 60cm. Να διακζτει βαφι υψθλισ ευκρίνειασ, χωρίσ γυαλάδεσ και δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ με 
βίντεο. Χρϊμα: grey RAL7001, ι άλλα χρϊματα. 

A.4 

Kλωβόσ τφπου open field με ςκοφρα 

τοιχϊματα (για μφεσ) 

 Διαςτάςεισ 44x44cm 

A.5 

Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ 

ςυμπεριφορικϊν πειραμάτων 

Το λογιςμικό να παρζχει τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ των ςυμπεριφορϊν του ηϊου ςε ζνα μεγάλο 
εφροσ  ςυμπεριφορικϊν πειραματικϊν ςυςκευϊν όπωσ: Morris Water Mazes, Open Fields, Radial Arm Mazes, Metabolic 
Cages, Place Preference Boxes, Elevated Plus Mazes, Home Cages, Elevated Plus Mazes, O-T-Y Mazes, Porsolt Forced Swim 
Tests, Tail Suspension Tests. 
(Συςκευζσ μζτρθςθσ χωρθτικότθτασ, ςυςκευζσ ανοικτοφ πεδίου, ςυςκευζσ υδάτινου λαβυρίνκου, ςυςκευζσ ακτινωτοφ 
λαβυρίνκου, ςυςκευζσ εξαρτθμζνθσ ςυναιςκθματικισ μνιμθσ, ςυςκευζσ εξαρτθμζνθσ προτίμθςθσ κζςθσ, μεταβολικοφσ 
κλωβοφσ και κλωβοφσ κινθτικισ δραςτθριότθτασ). 
Δυνατότθτα εκτζλεςθσ ζωσ και ςε 16 ςυςκευζσ ταυτόχρονα, μεγιςτοποιϊντασ τθν αποδοτικότθτα και κακιςτϊντασ 
ευκολότερο τον ζλεγχο περιβαλλοντικϊν μεταβλθτϊν. 
Μζςω του λογιςμικοφ να ορίηεται το πρωτόκολλο του πειράματοσ και των ανεξαρτιτων μεταβλθτϊν. 
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Θ ζκκεςθ δεδομζνων που κα προςφζρει το λογιςμικό να χρθςιμοποιεί μια μορφι υπολογιςτικοφ φφλλου (Spreadsheet) για 
να δείξει μια ςειρά παραμζτρων όπωσ: 

 Τθν χρονολογικι ςειρά όςων ςυνζβθςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του πειράματοσ. 

 Τισ ςυντεταγμζνεσ τθσ κάκε κζςθσ που πιρε το ηϊο. 

 Τθν απεικόνιςθ των παραμζτρων ανά δείγμα ςε ςχζςθ με τον χρόνο και τον χϊρο. 

 Τον οριςμό min και max τιμϊν. 

 Τθν εξατομικευμζνθ ςυμπεριφορά. 

 Τον χρόνο παραμονισ του ηϊου ςτισ προκακοριςμζνεσ ηϊνεσ και τθν προτίμθςθ του ηϊου ςε αυτζσ. 

 Ανάλυςθ ςχιματοσ τροχιάσ. 

 Λδιαίτερα χριςιμο ςτθν οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων των δοκίμων μακράσ διάρκειασ. 

 Τθν εξαγωγι γραφικϊν απεικονίςεων.  
Δυνατότθτα δθμιουργίασ αρχείων βίντεο MPEG4 και μζςω του Spreadsheet να  αντιγραφοφν και να επικολλθκοφν τα 
δεδομζνα απ’ ευκείασ ςε άλλα προγράμματα  όπωσ το  Microsoft Excel. Εξαιρετικά ευαίςκθτο και ςτθν παραμικρι κίνθςθ 
ςφςτθμα. 
Στθν προςφορά να ςυμπεριλαμβάνεται τεχνικι υποςτιριξθ και ενθμερϊςεισ (updates) για ζνα ζτοσ.           

A.6 

Κάμερα USB για το λογιςμικό Any-Maze   
Αςπρόμαυρθ USB Camera με φακό 2.8-12mm πολλαπλισ εςτίαςθσ (varifocal), καλωδιϊςεισ και ςφςτθμα (υπο)ςτιριξθσ. 

A.7 

Συςκευι κερμικισ διζγερςθσ ουράσ τρωκτικϊν Θ ςυςκευι μζςω κερμικισ διζγερςθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ (I.R.) να παρζχει ερζκιςμα ςτθν ουρά του ηϊου και κατόπιν, 
αφοφ το ηϊο κουνιςει τθν ουρά του, ζνασ αιςκθτιρασ να εντοπίηει τθν κίνθςθ, αυτόματα να ςταματάει τον μετρθτι που 
είχε ξεκινιςει με τθν επιβολι του ερεκίςματοσ και να καταγράφει ςτθν μνιμθ τα αποτελζςματα των μετριςεων. 
Το ηϊο κρατείται από τον χειριςτι ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ προκειμζνου να του δοκεί το ερζκιςμα. 
Θ ςυςκευι να αποτελείται από: πθγι υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ (I.R.), ζναν ειδικό αιςκθτιρα κίνθςθσ, ζνα microcontroller 
και θλεκτρικό κφκλωμα. 
Θ ϊρα αντίδραςθσ του ηϊου ςτο ερζκιςμα να αποκθκεφεται αυτόματα μαηί και με άλλα πειραματικά δεδομζνα ςτθν 
εςωτερικι μνιμθ τθσ ςυςκευισ και να μποροφν μζςω USB καλωδίου να μεταφερκοφν απευκείασ ςε μονάδα Θ/Υ.  
Να περιλαμβάνεται λογιςμικό διαχείριςθσ των δεδομζνων ςε Θ/Υ και να παρζχει τθν δυνατότθτα ςτατιςτικϊν αναλφςεων 
και κατθγοριοποίθςθσ των αποτελεςμάτων. Ακόμα να περιλαμβάνονται: Ροδο-πετάλι για εκκίνθςθ του ερεκίςματοσ χωρίσ 
τθν ανάγκθ κάποιασ κίνθςθσ των χεριϊν, εγχειρίδιο (ςε USB stick), καλϊδιο τροφοδοςίασ και καλϊδιο USB.  
 
Τεχνικά χαρακτθριςτικά: Εφροσ ζνταςθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ (I.R.) 01-99mW, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε βιματα ενόσ 
ψθφίου, ϊρα αντίδραςθσ τριϊν ψθφίων ςε βιματα 0,1s. Διαςτάςεισ: 43x22x10cm. Βάροσ: 4.0kg.  
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 
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A.8 

Συςκευι κερμισ/ψυχρισ πλάκασ  Θ ςυςκευι να αποτελείται από τθν κφρια βάςθ Heating/Cooling Plate, μία οκόνθ αφισ 4”3 και ζνα Plexiglas restrainer 
κατάλλθλο για μφεσ και επίμυεσ. 
Θ κερμοκραςία τθσ πλάκασ να μπορεί να οριςτεί μεταξφ των -5°C ζωσ +65°C ςε βιματα ανά 0,1°C. Τα όρια αυτοφ του 
εφρουσ κερμοκραςιϊν μποροφν να επιτευχκοφν δεδομζνου ότι θ κερμοκραςία του δωματίου είναι μεταξφ 18°C - 23°C. 
Ο χριςτθσ να ζχει τθν επιλογι να δουλεφει είτε με ςτακερι κερμοκραςία, είτε με εναλλαςςόμενθ προςδιορίηοντασ τθν 
αρχικι και τθν τελικι τιμι αυτισ. 
Μζςω του λογιςμικοφ X-PAD, ο χειριςτισ μπορεί ακόμα να οργανϊςει τα πειράματά του ςτον υπολογιςτι και κατόπιν να τα 
περάςει (μζςω USB καλωδίου) ςτθν ςυςκευι. 
Κεραπείεσ, πρωτόκολλα, πειραματικά δεδομζνα και κερμοκραςίεσ, μποροφν γριγορα να προςδιοριςτοφν και να 
ανακλθκοφν μζςω αυτοφ του προγράμματοσ για μελλοντικι χριςθ. 
 
Να περιλαμβάνονται επίςθσ: Perspex Animal Restrainer για μφεσ και επίμυεσ 25cm φψοσ, εγχειρίδιο λειτουργιϊν (ςε USB 
stick), ποδο-πετάλι για λειτουργία τθσ ςυςκευισ χωρίσ τθν ανάγκθ κάποιασ κίνθςθσ των χεριϊν, λογιςμικό X-PAD, καλϊδιο 
τροφοδοςίασ και καλϊδιο USB.  
Διαςτάςεισ 25x37x47(h)cm with restrainer. Βάροσ 8 kg. Mains 85-264 VAC – 50-60Hz. 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 

A.9 

Συςκευι ελζγχου ςυντονιςμοφ κίνθςθσ για 

μφεσ  

Να περιλαμβάνεται: Θ ςυςκευι με τισ ειδικζσ κζςεισ. Οκόνθ αφισ 4”3 για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ του 
πειράματοσ. Ειδικό software (X-PAD) για τθν οργάνωςθ του πειράματοσ ςε υπολογιςτι και ζπειτα τθν φόρτωςθ του ςτθν 
ςυςκευι (Rota-Rod) μζςω USB ι άλλου επιλεγμζνου καλωδίου.  
Κεραπείεσ, πρωτόκολλα, ηϊα, ςτάδια και πολλά άλλα χαρακτθριςτικά να μποροφν να κακοριςτοφν και να αποκθκευτοφν 
για μελλοντικι χριςθ. Μια πρϊτθ χριςθ και ανάγνωςθ κάποιων αποτελεςμάτων να μπορεί να γίνει μζςω του software από 
τθν οκόνθ αφισ αλλά για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των δεδομζνων πρζπει να γίνει μεταφορά ςτον υπολογιςτι. 
Θ ςυςκευι να παρζχει πζντε (5) διαδρόμουσ των 5.7cm με χωρίςματα διαμζτρου τριϊν (3) εκατοςτϊν δίνοντασ τθν 
δυνατότθτα για ταυτόχρονθ ανάλυςθ πζντε ποντικϊν ς’ζνα πείραμα. 
Θ ταχφτθτα περιςτροφισ να είναι μεταβλθτι από 5-80RPM ςε βιματα του 1RPM. Θ κίνθςθ μπορεί ακόμα να είναι 
επιταχυνόμενθ, ςτακερι, εμπρόςκια ι οπίςκια ι και “rocking”. Τα επίπεδα κορφβου από το μοτζρ να είναι ςχεδόν 
μθδενικά. 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 

A.10 

Συςκευι ελζγχου και μζτρθςθσ δφναμθσ 

λαβισ (για μφεσ) 

Θ ςυςκευι πρζπει να μετράει αυτόματα και με ακρίβεια τθν μζγιςτθ δφναμθ και αντίςταςθ που αςκεί το ηϊο (rat/mouse) 
με τα δφο μπροςτινά του πόδια. Ακόμα να δίνεται θ δυνατότθτα μζτρθςθσ και των πίςω ποδιϊν με προαιρετικι 2θ 
χειρολαβι. 
Το ηϊο τοποκετείται ςε μία ειδικι βάςθ μπροςτά από τθν χειρολαβι, θ οποία μπορεί να ζχει ςχιμα Τ, τραπεηοειδζσ ι απλι 
λαβι με ρυκμιηόμενο φψοσ. Θ λαβι να ςυνδζεται με αιςκθτιρα δφναμθσ ςε μία μονάδα ελζγχου, το οποίο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί αυτοφςιο ι με ςφνδεςθ μζςω USB ςε υπολογιςτι για παρακολοφκθςθ και καταγραφι δεδομζνων μζςω 
ειδικοφ software που περιλαμβάνεται ςτον βαςικό εξοπλιςμό. 
Μζγιςτθ εφαρμόςιμθ δφναμθ: 1.500g 
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Ζνδειξθ: ανά 0,1g 
Το ςφςτθμα να περιλαμβάνει: Electronic unit, Grasping-Bar/force transducer assembly, grids 47200-325 and 326, and 
platform with upright. Including software 47200-010. 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ. 
 

A.11 

Κλωβοί μεταβολιςμοφ και διοφρθςθσ (για 

μφεσ) 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
•Να είναι 12 κλωβοί ςτο ςφνολο και να ςυνοδεφονται από κατάλλθλθ διάταξθ ςτιριξθσ – ραφιζρα, που να επιτρζπει τθν 
ταυτόχρονθ μεταφορά των κλωβϊν. 
•Να ςυνοδεφονται από 6 ςχάρεσ προςαρμογισ - κατάλλθλεσ για κλωβοφσ ανοικτοφ τφπου - διαςτάςεων 365 Χ 207mm. 
•Να προορίηονται για ςτζγαςθ και χριςθ ποντικϊν εργαςτθρίου 
•Να εξαςφαλίηουν τζλειο διαχωριςμό και απομόνωςθ των κοπράνων και των οφρων των ποντικϊν εργαςτθρίου 
•Να είναι δυνατι θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ των οφρων και των κοπράνων από το ςφςτθμα κλωβϊν, χωρίσ να 
προκαλείται ενόχλθςθ των ποντικϊν 
•Να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοι οι κλωβοί ϊςτε να περιορίηουν το ςτρεσ των ηϊων 
•Να παρζχεται – αντικακίςταται θ τροφι και το νερό ςτουσ κλωβοφσ χωρίσ να ενοχλοφνται οι ποντικοί 
•Να απαρτίηονται από λίγα μζρθ-εξαρτιματα, που να μποροφν να αποςπϊνται και να πλζνονται εφκολα και να 
αποςτειρϊνονται με κερμικι αποςτείρωςθ 
•Να είναι καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικά, ςτο πλφςιμο και ςτθν κερμικι αποςτείρωςθ, υλικά 
•Να διακζτουν ταΐςτρεσ δφο τμθμάτων-καλάμων 

A.12 

Σφςτθμα απεικόνιςθσ υπεριχων για μικρά ηϊα Το ςφςτθμα απεικόνιςθσ υπεριχων κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 
1. Ρλατφόρμα απεικόνιςθσ (Imaging platform):  
α. κα πρζπει να είναι φορθτι και να μπορεί να μετακινθκεί. 
β. κα πρζπει να είναι φιλικι προσ τον χριςτθ και ευζλικτθ, με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και μετριςεισ να ελζγχονται μζςω 
πίνακα οκόνθσ αφισ (touch screen panel) επιπλζον του υπολογιςτι. Ειδικζσ μετριςεισ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται 
μζςω ςυγκεκριμζνων λογιςμικϊν, όπωσ περιγράφονται παρακάτω, ςτον υπολογιςτι τθσ πλατφόρμασ.  
 
2. Θχοβόλοσ κεφαλι/κεφαλζσ (Transducers): 
Κα πρζπει να διακζτει θχοβόλο κεφαλι/κεφαλζσ υψθλϊν ςυχνοτιτων (High frequency ultrasound tranducer) που μποροφν 
να είναι ταυτόχρονα και χειρόσ και να τοποκετοφνται ςτον ενςωματωμζνο ςτακμό απεικόνιςθσ (imaging station) ηϊων. Κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυλλζγουν δεδομζνα ςε τουλάχιςτον δφο μεκόδουσ απεικόνιςθσ (imaging mode) ταυτόχρονα 
και να ζχουν τουλάχιςτον τρία βάκθ εςτίαςθσ τα οποία να μποροφν να ρυκμίηονται για να λθφκεί θ καλφτερθ δυνατι 
εικόνα. ¬ 
Τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των θχοβόλων κεφαλϊν περιλαμβάνουν: 
α. Κα πρζπει να παρζχουν εφροσ ςυχνοτιτων που να καλφπτουν τισ περιοχζσ 32-50MHz και 14-28MHz, κατάλλθλα για 
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απεικόνιςθ κοιλιακϊν δομϊν, καρδιαγγειακισ λειτουργίασ, φλεγμονισ και όγκων διαφόρων διαςτάςεων ςε ποντικοφσ. 
β. κα πρζπει να μποροφν να απεικονίςουν αξονικι ανάλυςθ (axial resolution) εφρουσ 40μm -75μm ανάλογα με τθν 
εφαρμογι.  
γ. κα πρζπει να αποτελοφνται από πιεηοθλεκτρικά ςτοιχεία ι ιςοδφναμα, με 256 ςτοιχεία ςε ςειρά (256-element arrays) τα 
οποία να επιτρζπουν τθν γριγορθ ςυλλογι δεδομζνων με ρυκμό ανανζωςθσ εικόνασ μεγαλφτερου των 300 καρζ (frames) 
ανά δευτερόλεπτο.     
δ. κα πρζπει να υποςτθρίηουν εφαρμογζσ ενιςχυμζνθσ απεικόνιςθσ (contrast imaging) που να επιτρζπουν τθν ανάλυςθ και 
βελτίωςθ τθσ αντίκεςθσ τθσ εικόνασ. 
 
3. Μζκοδοι απεικόνιςθσ (Imaging modes): 
α. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει διςδιάςτατθ (2D) απεικόνιςθ με τθ λειτουργία B-mode και επιπρόςκετα να 
επιτρζπει λειτουργία M-mode για τθν απεικόνιςθ και τον ποςοτικό προςδιοριςμό κινθτϊν δομϊν ςτο χρόνου ςε όγκο 
δείγματοσ από 50μm ζωσ 2mm. 
β. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει λειτουργία Doppler για διςδιάςτατθ (2D) και τριςδιάςτατθ (3D) απεικόνιςθ ϊςτε να 
επιτρζπει τθν ανίχνευςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ κατεφκυνςθσ τθσ ροισ του αίματοσ και να τθν εμφανίηει και με φαςματικό 
χρϊμα. Ο ρυκμόσ δειγματολθψίασ κα πρζπει να ανιχνεφει ταχφτθτεσ από λίγα mm / s ζωσ m / s και να ζχει ρυκμιηόμενεσ 
παραμζτρουσ ταχφτθτασ ςάρωςθσ με εφροσ τουλάχιςτον από 0.25s ζωσ 5s.   
γ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να εκτελεί θλεκτροκαρδιογραφία (ECG mode) και φυςιολογικζσ μετριςεισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του καρδιακοφ ρυκμοφ, τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ και του ρυκμοφ αναπνοισ. Κα πρζπει να 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ προσ αποφυγιν απεικόνιςθσ πλαςματικϊν ευρθμάτων (artifacts) λόγω 
κίνθςθσ του ηϊου.   
δ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα μετριςεων καρδιακισ λειτουργίασ όπωσ καρδιακισ παροχισ, κλάςμα 
εξϊκθςθσ κ.λ.π. και πίεςθσ του αίματοσ με τθ βοικεια παρεχόμενθσ εξωτερικισ ςυςκευισ με κακετιρα για τθν ανάλυςθ 
πίεςθσ όγκων.        
ε. Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει τριςδιάςτατθ λειτουργία (3D-mode) που να υποςτθρίηει τθν απεικόνιςθ εικόνων 3D 
αντικειμζνων με μζγεκοσ από 0,5mm ζωσ και 45mm με ελάχιςτθ βθματικι ανάλυςθ 0,04mm, να αποδίδει τθν τριςδιάςτατθ 
δομι ςτθν εικόνα (image rendering) και να πραγματοποιεί ογκομετρικζσ μετριςεισ. Αυτι θ λειτουργία απεικόνιςθσ κα 
πρζπει να είναι ςυμβατι με το Doppler, τθ ενιςχυμζνθ λειτουργία αντίκεςθσ, το θλεκτροκαρδιογράφθμα και τθν ανίχνευςθ 
του ρυκμοφ αναπνοισ. 
η. Το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ ενιςχυμζνθ απεικόνιςθ με τθ βελτίωςθ τθσ αντίκεςθσ εικόνασ (contrast mode 
imaging) για τθν ανάλυςθ τθσ αιμάτωςθσ αγγείων και για εφαρμογζσ ςτοχευμζνθσ μοριακισ απεικόνιςθσ με ανάλυςθ 5μm. 
Ρρζπει να εκτελεί ποςοτικοποίθςθ των παραμζτρων διάχυςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του εφρουσ, του χρόνου και τθσ 
χωρικισ απόδοςθσ. 
ε. Επικυμθτό κα ιταν να υπάρχει θ δυνατότθτα για εντοπιςμό ςτιγμάτων και απεικόνιςθ τθσ καρδιάσ ςε 4 διαςτάςεισ, που 
να επιτρζπει, δθλ. τθν πραγματοποίθςθ πολλαπλϊν ECG απεικονίςεων 3-διαςτάςεων και να παρζχει μετριςεισ όγκου ςε 
οποιεςδιποτε διςδιάςτατεσ τόμεσ τθσ καρδιάσ χωροχρονικά, ϊςτε να επιτευχκεί ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ και 
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γεωμετρίασ τθσ καρδιάσ ςε μια μόνο απεικόνιςθ. 
 
4. Στακμόσ απεικόνιςθσ (Imaging station): 
Κα πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοσ ϊςτε να επιτρζπει τθν αςφαλι τοποκζτθςθ του ηϊου. Κα πρζπει να διακζτει 
κερμαινόμενθ βάςθ και γζλθ κζρμανςθσ (gel warmer) ϊςτε να διατθρεί τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ και να επιτρζπει τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ του ηϊου. Κα πρζπει να διακζτει ςτιριγμα για μονάδα ζγχυςθσ με 
ρυκμιηόμενα μικροχειριςτιρια  και προςαρμογι τθσ βάςθσ (stage) κατά το Ψ άξονα. Θ μονάδα ζγχυςθσ κα πρζπει να 
επιτρζπει αυτοματοποιθμζνθ ζγχυςθ ςε κλίμακα nanoliter με τθν χριςθ μικροχειριςτθρίου και αντλία μικροεγχφςεωσ και 
να ζχει τθν ικανότθτα να ανυψϊνει τα ηϊα μζςα και ζξω από το επίπεδο ζγχυςθσ.     
 
5. Αρχικά Αντιδραςτιρια: 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από γζλθ υπεριχων (30 μπουκάλια) και από παράγοντεσ δθμιουργίασ αντίκεςθσ 
(contrast agents) μαηί με παρελκόμενα κιτ ςωλθνϊςεων για ενιςχυμζνθ απεικόνιςθ μθ ςτοχευμζνθ ι ςτοχευμζνθ για 
βιολογικοφσ παράγοντεσ, ανάλογα με τθν εφαρμογι. 
 
6. Υπολογιςτισ και προγράμματα του ςυςτιματοσ: 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςτακμό εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με 
τουλάχιςτον 4-GB RAM κάρτα μνιμθσ, 2GHz διπφρθνο επεξεργαςτι τουλάχιςτον 500GB και ςκλθρό δίςκο για αποκικευςθ 
τουλάχιςτον 750GB, οκόνθ και λογιςμικά για τθν λεπτομερι ανάλυςθ και διαχείριςθ των ςυλλεγόμενων δεδομζνων.  
Συγκεκριμζνα τα λογιςμικά κα πρζπει:  
α. να επιτρζπουν τθν εφαρμογι μεγάλου αρικμοφ προκακοριςμζνων μετριςεων και υπολογιςμϊν κακϊσ και ςχόλια 
(annotations) ανατομίασ και λειτουργιϊν μικρϊν ηϊων.   
β. να επιτρζπουν τθν δθμιουργία τόςο ςτατικϊν εικόνων όςο και μικρϊν ταινιϊν με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ καρζ. 
γ. να ζχουν τθν ικανότθτα διαχείριςθσ μελετϊν ϊςτε να επιτρζπουν τθν διεξαγωγι μακροπρόκεςμων μελετϊν και 
πολλαπλϊν μετριςεων με τθν προςκικθ δεδομζνων ςε υπάρχουςεσ μελζτεσ.  Επιπρόςκετα κα πρζπει να επιτρζπουν τθν 
ταυτόχρονθ προβολι 2 εικόνων.    
 
7. Εκπαίδευςθ, υποςτιριξθ και εγγφθςθ: 
α. Το ςφςτθμα κατά τθν παράδοςθ του κα πρζπει να εγκαταςτακεί από εξειδικευμζνο τεχνικό τθσ μθτρικισ εταιρίασ, ο 
οποίοσ και κα πιςτοποιιςει τθν ςωςτι, βάςθ προδιαγραφϊν, εγκατάςταςθ ςου. 
β. Μετά τθν εγκατάςταςθ, να παρζχεται εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ διάρκειασ τουλάχιςτον 
δφο θμερϊν και ςε τουλάχιςτον δφο άτομα από ειδικό εφαρμογϊν τθσ μθτρικισ εταιρίασ ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ. 
γ. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιπρόςκετθσ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ εφαρμογϊν κατόπιν αιτιματοσ, για 
2 χρόνια μετά τθν απόκτθςθ του ςυςτιματοσ.  
δ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 1 ζτουσ ςυμπεριλαμβανομζνου: Ρλιρθσ κάλυψθ όλων των 
τμθμάτων του ςυςτιματοσ και τθσ εργαςίασ με δωρεάν αντικατάςταςθ, όταν είναι απαραίτθτο, χρόνοσ απόκριςθσ εντόσ 24 
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ωρϊν και προλθπτικι επίςκεψθ ςυντιρθςθσ για τθν περίοδο κάλυψθσ.  
ε. Θ επζκταςθ του λογιςμικοφ για τισ λειτουργίεσ απεικόνιςθσ που περιγράφονται παραπάνω (αρικμόσ 3) και πρόςκετθ 
υπθρεςία ςυντιρθςθσ/επιςκευισ κα μποροφςε να παρζχεται μζςω ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ.  

A.13 

Βιοχθμικόσ Αναλυτισ Βαςικά χαρακτθριςτικά: 
1. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ με δυνατότθτα προςδιοριςμοφ εξετάςεων γενικισ χθμείασ, θλεκτρολυτϊν, 
ειδικϊν πρωτεϊνϊν και φαρμάκων. 
2. Να είναι τυχαίασ επιλογισ δειγμάτων τφπου Random Access. 
3. Να ζχει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά πάςα ςτιγμι. Θ επεξεργαςία των επειγόντων 
δειγμάτων να γίνεται ςε ξεχωριςτό φορζα ο οποίοσ να ζχει προτεραιότθτα από αυτόν των δειγμάτων ρουτίνασ. 
4. Θ μζγιςτθ παραγωγικότθτα του να αποδίδει τουλάχιςτον 400 αποτελζςματα φωτομετρικϊν εξετάςεων και 400 
θλεκτρολυτϊν ανά ϊρα. 
5. Να δζχεται δείγματα διαφόρων βιολογικϊν υγρϊν ( οροφ, οφρων, ΕΝΥ, ολικοφ αίματοσ).  
6. Οι απαιτιςεισ ςε όγκο οροφ ι δείγματοσ να είναι οι ελάχιςτεσ δυνατζσ. 
7. Τα θλεκτρόδια να ελζγχονται ξεχωριςτά για τθν απόδοςθ τουσ και να αντικακίςτανται το κακζνα ανεξάρτθτα από το 
άλλο ςε περίπτωςθ προβλιματοσ. 
8. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ι ανάλογο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ για τθν φφλαξθ των αντιδραςτθρίων.  
9. Να διακζτει δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων, δυναμικότθτασ εφ άπαξ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 70 
δειγμάτων ςε πρωτογενι ςωλθνάρια, cups και micro cups με ανάγνωςθ γραμμωτοφ κϊδικα. 
10. Να διακζτει διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ επιμολφνςεων από δείγμα ςε δείγμα (sample carry over) και από αντιδραςτιριο 
ςε αντιδραςτιριο (reagent carry over).  
11. Να δφναται να εκτελεί αυτόματθ προ-αραίωςθ δείγματοσ. Επίςθσ να εκτελεί αυτόματθ επανάλθψθ και αραίωςθ των 
δειγμάτων εκτόσ ορίων γραμμικότθτασ ι εκτόσ επικυμθτϊν ορίων χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. 
12. Να λειτουργεί με κυψελίδεσ μικροφ όγκου αυτοπλενόμενεσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ (κατά προτίμθςθ μεγαλφτερθ των 6 
μθνϊν) ςε κερμοςτατοφμενο περιβάλλον ξθροφ αζρα. 
13. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ αντίδραςθσ για κάκε μία των ηθτοφμενων εξετάςεων να μθν υπερβαίνει τα 9 λεπτά. 
14. Να ζχει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ αποτελεςμάτων και ενςωματωμζνο πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου με 
προγράμματα twin plot, Westgard rules, Levey Jennings. 
15. Να διακζτει χαρακτθριςτικά όπωσ : α) Εφκολο πρόγραμμα λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με γραφικά, β) 
Αυτοματιςμοφσ τελευταίασ τεχνολογίασ όπωσ reflex testing, δείκτεσ οροφ (serum index). 
16. Να διακζτει αρχείο καταγραφισ των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ ςτο οποίο να καταγράφονται ξεχωριςτά οι εργαςίεσ 
θμεριςιασ, εβδομαδιαίασ και μθνιαίασ ςυντιρθςθσ. Να ενθμερϊνει το χειριςτι για τθν ενδεικνυόμενθ θμερομθνία 
διενζργειασ τθσ κάκε εργαςίασ ςυντιρθςθσ. 
17. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ αυτόματθσ εκκίνθςθσ ςε θμερομθνία και ϊρα επιλογισ του χειριςτι και ςε 
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εβδομαδιαίο προγραμματιςμό. 
18. Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό πλθροφοριακό ςφςτθμα (LIS). 
19. Οι παραπάνω προδιαγραφζσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε διαφθμιςτικά φυλλάδια ι ςτα εγχειρίδια 
λειτουργίασ και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του καταςκευαςτι. 
20. Κα πρζπει να ςυνοδεφεται από λογιςμικό λειτουργικό ςφςτθμα, υπολογιςτι, οκόνθ, printer, κατάλλθλο ςφςτθμα 
αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS) και εάν απαιτείται για τθ λειτουργία του από ςφςτθμα κακαριςμοφ του νεροφ. 
21. Να ςυνοδεφεται από κάκε είδουσ αναλϊςιμα τα οποία απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ του, ϊςτε να είναι ο αναλυτισ 
λειτουργικόσ. 
22. Να παρζχονται 2 χρόνια εγγφθςθ θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία παραλαβισ του ςυςτιματοσ. 
23. Να πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρεία θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ λειτουργία κακϊσ και θ εκπαίδευςθ 
του προςωπικοφ ςτο χειριςμό του αναλυτι. 
24. Εφόςον διατίκενται νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ προγράμματοσ να γίνεται θ εγκατάςταςθ τουσ αποκλειςτικά με 
ευκφνθ του προμθκευτι. 
25. Κα αξιολογθκεί κατά προτίμθςθ θ δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ κατανάλωςθσ αντιδραςτθρίων ανά εξζταςθ και ο 
επιμεριςμόσ αυτισ ανάλογα με το είδοσ τθσ αντίδραςθσ (ρουτίνα, επανάλθψθ, βακμονόμθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ, 
επείγοντα). 
26. Κα αξιολογθκεί κατά προτίμθςθ το εφροσ των εξετάςεων που μπορεί να εκτελζςει με αντιδραςτιρια του προμθκευτι 
κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα να εκτελεί εξετάςεισ και με αντιδραςτιρια άλλων προμθκευτϊν.  
27. Να αναφερκεί το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ του αναλυτι, αλλά και για τα αναλϊςιμα υλικά που απαιτοφνται για να 
καταςτεί λειτουργικόσ ο αναλυτισ. 

A.14 

Αιματολογικόσ αναλυτισ κτθνιατρικϊν 

αναλφςεων γενικισ αίματοσ 

1. Ο αναλυτισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να μπορεί να αναλφει τα ζμμορφα ςτοιχεία του αίματοσ ςε απόλυτο 
αρικμό και ποςοςτό ςφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι. 
2. Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ κυττάρων, που 
υπαγορεφουν τθν άμεςθ ανίχνευςθ αυτϊν χωρίσ να υφίςτανται αλλοιϊςεισ, λόγω επεξεργαςίασ από λυτικά ι άλλα 
«ειδικά» αντιδραςτιρια. 
3. Να είναι κατάλλθλοσ για κτθνιατρικι χριςθ και να μπορεί να αναλφςει τουλάχιςτον τα παρακάτω είδθ: Mouse, Rat, Dog, 
Cat, Horse, Rabbit, Monkey, Pig, Goat,. 
4. Να μετρά και να υπολογίηει τισ παρακάτω παραμζτρουσ με ορκότθτα και αξιοπιςτία τόςο ςτα φυςιολογικά όςο και ςτα 
πακολογικά δείγματα :  

• Aρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων (WBC) 
• Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων (RBC) 
• Αιματοκρίτθ (Ht) 
• Αιμοςφαιρίνθ (Hb) 
• Μζςθ πυκνότθτα αιμοςφαιρίνθσ (MCH) 
• Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν (RDW) 
• Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ κατά ερυκροκφτταρο (MCHC) 
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• Μζςο όγκο ερυκρϊν (MCV) 
• Αρικμόσ αιμοπεταλίων (PLT) 
• Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων 
• Αιμοπεταλιοκρίτθσ 
• Μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων 
• Απόλυτοσ αρικμόσ μονοπφρθνων 
• Απόλυτοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων 
• Απόλυτοσ αρικμόσ θωςινοφίλων 
• Απόλυτοσ αρικμόσ βαςεοφίλων 
• Απόλυτοσ αρικμόσ ουδετεροφίλων 
• Ροςοςτό % λεμφοκυττάρων 
• Ροςοςτό % μονοπφρθνων 
• Ροςοςτό % θωςινοφίλων 
• Ροςοςτό % βαςεοφίλων 
• Ροςοςτό % ουδετεροφίλων 

5. Ο υπολογιςμόσ του τφπου των λευκϊν αιμοςφαιρίων (LY, MO, NEUT, EOS, BASO), να γίνεται με τθ βοικεια 
κυτταρομετρίασ ροισ και θ ανίχνευςθ όλων των κυττάρων να γίνεται ςτθ φυςικι τουσ μορφι με τθ βοικεια ςκζδαςθσ laser. 
6. Ο απαιτοφμενοσ όγκοσ δείγματοσ να μθν ξεπερνά τα 20μl. Πλεσ οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεφονται απευκείασ 
από το φιαλίδιο ςυλλογισ, χωρίσ να απαιτοφνται περαιτζρω διαδικαςίεσ από το χειριςτι (αραιϊςεισ). 
7. Να διακζτει δυνατότθτα ανάλυςθσ πζραν του ολικοφ  και προ αραιωμζνου αίματοσ. 
8. Θ ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 55 δείγματα τθν ϊρα.  
9. Να διακζτει ςφγχρονο λογιςμικό, φιλικό ςτο χριςτθ, με δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 40.000 αρχείων 
δειγμάτων με πλιρθ αποτελζςματα και ιςτογράμματα. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ (μζςω LIS), με εξωτερικό υπολογιςτι. 
10. Να εμφανίηει ςε οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνει ςε ιςτογράμματα και νεφελογράμματα, τισ κατανομζσ (ανάλογα τθν 
αρχισ μζτρθςθσ) των λευκοκυττάρων και των υποπλθκυςμοφσ τουσ, των ερυκροκυττάρων και των αιμοπεταλίων , ϊςτε να 
δίνονται αςφαλείσ και χριςιμεσ διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ τισ εικόνεσ κατανομισ από τθν ανάλυςθ των εμμόρφων 
ςτοιχείων του αίματοσ. 
11. Να παρζχεται θ δυνατότθτα αποκικευςθσ των αποτελεςμάτων ςε μορφι αρχείου PDF.  
12. Να δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χειριςτι μζςω του λογιςμικοφ του αναλυτι να παρακολουκεί  τισ ςτάκμεσ των 
αντιδραςτθρίων και να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τθ ςτάκμθ των αποβλιτων. 
13. Να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου με τθ χριςθ δειγμάτων ρουτίνασ  και με τθ χριςθ αντιδραςτθρίων 
ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό 
χρόνο. 
14. Να διακζτει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για τθν ανάλυςθ μεμονωμζνων παραμζτρων ι ςυνδυαςμό παραμζτρων, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ οικονομικι λειτουργία του αναλυτι. 
15. Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου και αυτόματθσ μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα μετροφμενων 
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παραμζτρων. 
16. Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο υπολογιςτι, ζγχρωμθ οκόνθ προβολισ των αποτελεςμάτων τουλάχιςτον 15’’και 
εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί με δυνατότθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ. 
17. Να ςυνοδεφεται από το λογιςμικό ανάκτθςθσ και ανάλυςθσ των δεδομζνων. 
18. Να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για ςωςτι εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
ςυμπεριλαμβανομζνου και των αντιδραςτθρίων ελζγχου (controls). 
19. Να παρζχονται 2 χρόνια εγγφθςθ θ οποία κα ξεκινάει από τθν θμερομθνία παραλαβισ του ςυςτιματοσ. 
20. Να πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ που κα 
οδθγιςουν ςτθν παραλαβι ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 
21. Να πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ανάκτθςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων. 
22. Να  πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία εκπαίδευςθ για το ςφςτθμα. 
23. Να  πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία εκπαίδευςθ για τθν χριςθ του λογιςμικοφ ανάκτθςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων. 
24. Να προςφζρονται αναβακμίςεισ των λογιςμικϊν για τουλάχιςτον 2 χρόνια.  
25. Να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τθν διεξαγωγι 1000 αναλφςεων. Τα αναλϊςιμα να μποροφν να 
παραδοκοφν τμθματικά ςε βάκοσ χρόνου 1 ζτουσ. 
26. Να αναφερκεί το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ του αναλυτι και των αναλωςίμων του. 
27. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει εξακριβωμζνα πλιρθσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ 
αυτόματουσ αναλυτζσ. Επίςθσ ο Ρρομθκευτισ να κατακζςει πρόταςθ κάλυψθσ του service  για το εργαςτιριο.  
28. Να κατατεκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ με ςαφείσ παραπομπζσ ςε ςυνοδευτικά ζγγραφα και prospectus τα οποία κα 
προςκομίςει πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. 

Α.15 

Θλεκτροδιατρθτισ • Να παρζχει χαμθλισ τάςθσ τετράγωνουσ παλμοφσ για τθν επίτευξθ τθσ υψθλότερθσ βιωςιμότθτασ των κυττάρων. 
• Να μετράει και να εμφανίηει τθν διαπερατότθτα, τθν τάςθ εξόδου, το ρεφμα, τθν ενζργεια και τθν διάρκεια παλμϊν, ζτςι 
ϊςτε ο ερευνθτισ να μπορεί  να ελζγξει όλεσ τισ μεταβλθτζσ που απαιτοφνται για επιτυχι και αναπαραγϊγιμθ 
θλεκτροδιάτρθςθ. 
• Να επιτυγχάνει υψθλι αποτελεςματικότθτα διαμόλυνςθσ και υψθλι βιωςιμότθτα των ςτοχευμζνων κυττάρων / εμβρφων 
χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων. 
• Να υποςτθρίηει τθν in vivo και in vitro επεξεργαςία γονιδίου ποντικοφ με ςυςτατικά του ςυςτιματοσ CRISPR. 
• Να ςυνοδεφεται από εξειδικευμζνο θλεκτρόδιο για θλεκτροδιάτρθςθ γονιμοποιθμζνων ωαρίων ποντικοφ. 
• Να ζχει χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςτθν θλεκτροδιάτρθςθ γονιμοποιθμζνων ωαρίων ποντικοφ για τθ δθμιουργία 
διαγονιδιακϊν ποντικϊν (knock-in and knock out mice) με το ςφςτθμα CRISPR. 
• Να ςυνοδεφεται από εξειδικευμζνο θλεκτρόδιο για θλεκτροδιάτρθςθ των ωαγωγϊν ποντικοφ. 
• Να ζχει χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςτθν θλεκτροδιάτρθςθ των ωαγωγϊν ποντικοφ για τθ δθμιουργία διαγονιδιακϊν 
ποντικϊν (knock-in and knock out mice) με το ςφςτθμα CRISPR. 
• Να ςυνοδεφεται από ειδικό κάλαμο κυψελϊν (cuvette chamber) για θλεκτροδιάτρθςθ κυττάρων, που μπορεί να 
εφαρμοςτεί ςε διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων ποντικοφ ςε εναιϊρθμα (εμβρυικά βλαςτικά κφτταρα, ενδοκιλιακά 
κφτταρα, μακροφάγα κλπ.) 
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• Να ςυνοδεφεται από βάςθ ςτιριξθσ των κυψελϊν. 
• Να ςυνοδεφεται από 150 κυψζλεσ (cuvettes) οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν θλεκτροδιάτρθςθ κυττάρων. 

A.16 

Ελεγκτισ πιπεττϊν (pipette controller) •Ελαφρφσ, εργονομικά ςχεδιαςμζνοσ, να προςφζρει ακριβι και ομαλό ζλεγχο ταχφτθτασ με ςυνεχι ζλεγχο ροισ. 
•Να μπορεί να δεχτεί πλαςτικζσ και γυάλινεσ πιπζττεσ από 1 ωσ 100 ml και να διανείμει είτε με ελεγχόμενθ αποδζςμευςθ 
είτε με τθ βαρφτθτα. 
•Να φζρει μθχανικά μζρθ που μποροφν να αποςτειρωκοφν, επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με φωτεινι ζνδειξθ για τθν 
κατάςταςθ φόρτιςθσ και προςταςία με φίλτρο. 

A.17 

Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ •Ψυχόμενθ, με θλεκτρονικό ζλεγχο κερμοκραςίασ και θλεκτρονικι ρφκμιςθ ταχφτθτασ (μζγιςτθ ταχφτθτα: τουλάχιςτον τα 
25.000 g). 
•Να φζρει οκόνθ LCD και να επιτρζπει τθ ρφκμιςθ επιτάχυνςθσ/επιβράδυνςθσ. 
•Να φζρει ζναν αρκρωτό κινθτιρα (swinging bucket rotor), μζγιςτθσ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 4.000 g, ο οποίοσ να μπορεί να 
δεχτεί κατάλλθλουσ προςαρμογείσ για ςωλθνάρια κωνικά 50 ml, ςωλθνάρια κωνικά 15 ml, ςωλθνάρια 12 χ 85 mm και 
μικροπλάκεσ (microplates). 

A.18 

Ψυγείο κάλαμοσ ςυντιρθςθ με μθχάνθμα 

κάτω 

•Καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 
•Ανοιγόμενθ πόρτα που φζρει μαγνθτικά λάςτιχα 
•Με διπλό κρφςταλλο ςτθν πόρτα 
•Με 3 ι περιςςότερεσ ςχάρεσ πλαςτικοποιθμζνεσ ρυκμιηόμενεσ κακ' φψοσ 
• Με κερμοςτάτθ-κερμόμετρο θλεκτρονικό για ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ 
• Αυτόματθ απόψυξθ, ςφςτθμα αποχζτευςθσ με εξατμιςτι νεροφ 
• Ψφξθ ςτατικισ κυκλοφορίασ με βεντυλατζρ 
• Εςωτερικόσ φωτιςμόσ 
• Κλειδαριά 
• Με οικολογικό φρζον R134a 
• Κερμοκραςία 0 / +8oC 
• Χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 429lt 

A.19 

Εργαςτθριακόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων • Λςχφσ ειςόδου 120 Volts / 60 Hz. 15 amp ειδικοφ κυκλϊματοσ/ 1.000 watts 
• Συχνότθτα 2,45 GHz. - ςυχνότθτα ISM 
• Εςωτερικζσ διαςτάςεισ τουλάχιςτον 330 χιλιοςτά  πλάτοσ x 205 χιλιοςτά  φψοσ x 330 χιλιοςτά  βάκοσ 
• Τροφοδοςία  μικροκυμάτων από κάτω με χριςθ τεχνολογίασ αναδευτιρα για ομοιόμορφθ κζρμανςθ χωρίσ τθν ανάγκθ 
ςπαςτοφ περιςτρεφόμενου δίςκου 
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• Με ανοξείδωτθ κοιλότθτα και κάλυμμα για χθμικι αντοχι 
• Θλεκτρικι εξαζρωςθ καλάμου με  προαιρετικι μονάδα εξάτμιςθσ με ενςωματωμζνθ κοιλότθτα ιςχφοσ 
• Διαρροι μικροκυμάτων λιγότερθ από 5 mW / cm2 ςτα 5 cm  
• Επίπεδα ιςχφοσ (κφκλοσ on-off ι παλμόσ): 
o Υψθλι 1.000 Watt Μεςαία Υψθλι 775 watt 
o Μεςαίο 500 W Μεςαίο Χαμθλό 360 Watt 
o Χαμθλι 180 watts Χωρίσ τροφοδοςία 
 

A.20 

Ανακινοφμενο Υδατόλουτρο • Τροχιακι και Γραμμικι κίνθςθ 
• Κερμοκραςία + 5 °C ζωσ 99 °C 
• φκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 0,1 °C 
• Οκόνθ του υδατόλουτρου να δείχνει τθν ταχφτθτα και τθ κερμοκραςία ανατάραξθσ 
• Χρονοδιακόπτθσ & προεπιλογζσ 
• Βρφςθ για άδειαςμα του νεροφ 
• Διαφανζσ κάλυμμα 

A.21 

Επαγγελματκι χφτρα ταχφτθτασ • Να είναι βαρζωσ τφπου 
• Χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 20 λίτρα 
• Καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο ατςάλι 
• Να διατίκενται ανταλλακτικά 

A.22 

Επιτραπζηιοσ ηυγόσ μεγάλου εφρουσ • Να ζχει εφροσ ηυγίςματοσ ζωσ και 600 γραμμάρια. 
• Να ζχει ακρίβεια ηυγίςματοσ τρία δεκαδικά ψθφία (0,001 γραμμάρια). 
• Θ τράπεηα ηυγίςματοσ να ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον 15 x17 εκατοςτά. 

A.23 

Μικροςιφϊνια (pipettes) –ςετ των τριϊν 

τεμαχίων 

Σετ από μικροςιφϊνια με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου. 
1. Να μθν διακζτουν οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων. 
2. Το ςετ να διακζτει μικροςιφϊνια για τρεισ διαφορετικοφσ όγκουσ: 

• Ζωσ 20μL 
• Ζωσ 200μL 
• Ζωσ 1000μL 

3. Να ζχουν τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) των αντίςτοιχων όγκων από διάφορουσ οίκουσ προμθκευτϊν. 
4. Να ζχουν τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των μερϊν τουσ. 
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A.24 

Τρόλεϊ κλωβϊν  • Να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 
• Να επιτρζπουν τθν εφκολθ μεταφορά κλουβιϊν, τροφισ και ςτρωμνισ μζςα ςτισ μονάδεσ. 
• Να διακζτουν ρόδεσ και φρζνα, ϊςτε να μετακινοφνται και να ςτακεροποιοφνται εφκολα και με αςφάλεια. 
• Να διακζτουν δφο ράφια. 
• Να είναι ανκεκτικά. 
• Να ζχουν τθ μορφι τφπου laboratory table, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για άλλεσ χριςεισ ςτον οίκο 
πειραματοηϊων. 
• Να διακζτουν ελαφρά ανορκωμζνεσ άκρεσ περιμετρικά των ραφιϊν, ϊςτε να εμποδίηουν  τθν πτϊςθ αντικειμζνων από το 
trolley. 
• Διαςτάςεων μικρότερων ι ίςων με 1200 Χ 650 Χ 1000(Υ) mm. 

A.25 

Τροχιλατο κλειςτό καρότςι μεταφοράσ 

κλωβϊν μεταξφ μονάδων 

 

• Κιβϊτιο μεταφοράσ κλουβιϊν ποντικϊν μεταξφ των μονάδων εγκατάςταςθσ πειραματιςμοφ. 
• Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό υλικό (ανοξείδωτοσ χάλυβασ) που να αντζχει ςτθν χριςθ απολυμαντικϊν. 
• Να διακζτει ρόδεσ για να μετακινείται εφκολα. Επικυμθτά με 4 ρόδεσ από τισ οποίεσ 2 ζχουν φρζνο. Οι τροχοί να είναι 
εξοπλιςμζνοι με ζνα περίβλθμα από ανοξείδωτο ατςάλι και μποροφν να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο ζωσ  134 °C. 
• Να λειτουργεί με κετικι ι/και αρνθτικι πίεςθ και φίλτρα HEPA, δθλαδι προςτατεφοντασ τα ηϊα κατά τθ μεταφορά, από 
τθν επαφι με μικρόβια του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ι/και εμποδίηοντασ τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ από μικρόβια 
των ηϊων. 
• Να δζχονται φίλτρα   EU9  ςτθν πίςω πλευρά (πλάτθ) 
• Να παίρνει μπαταρία ϊςτε να διακζτει αυτονομία ενζργειασ, κατά τθ διάρκεια των μετακινιςεων. 
• Να χωράει επαρκι αρικμό κλουβιϊν. 
• Να ζχει κατάλλθλεσ διαςτάςεισ που να επιτρζπουν τθν είςοδο-ζξοδο ςτισ μονάδεσ. Επικυμθτζσ διαςτάςεισ 97(πλάτοσ)  x 
50 (βάκοσ) x 150 cm (φψοσ) 

A.26 

Ηυγόσ  
 

1. Να ζχει εφροσ ηυγίςματοσ ζωσ και 750 γραμμάρια . 
2. Να ζχει ακρίβεια ηυγίςματοσ δυο δεκαδικά ψθφία (0,01 γραμμάρια). 
3. Θ τράπεηα ηυγίςματοσ να ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον από 8 εϊσ 10 εκατοςτά διάμετρο. 
4. Με δυνατότθτα εςωτερικισ βακμονόμθςθσ εκ του εργοςταςίου (internal calibration ex work) 

A.27 

Ρρογραμματιηόμενοσ περιςτροφικόσ 

ανακινθτισ ςωλθναρίων 

 

• Να είναι κατάλλθλοσ για διάφορεσ εφαρμογζσ όπωσ: αντιδράςεισ υβριδιςμοφ, ανάπτυξθ κυττάρων, ομαλι εξαγωγι και 
ομογενοποίθςθ βιολογικϊν ουςιϊν ςε διαλφματα, αντιδράςεισ δζςμευςθσ και πλφςθσ μαγνθτικϊν ςωματιδίων. 
• Να εκτελεί τρεισ τφπουσ κίνθςθσ: 

-Κατακόρυφθ περιςτροφικι κίνθςθ 
-Αντίςτροφθ περιςτροφικι κίνθςθ 
-Δόνθςθ 

• Οι παραπάνω κινιςεισ να μποροφν να εκτελεςτοφν είτε μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμοφσ μεταξφ τουσ , ςε κφκλουσ και 
επαναλαμβανόμενεσ περιοδικζσ ακολουκίεσ. 
• Να ζχει τθ δυνατότθτα οριςμοφ του επιπζδου γφρω από το οποίο κα εκτελείται θ ταλάντωςθ, οριηόντια ι κάκετα. 
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• Κατά το ςταμάτθτα τθσ κίνθςθσ – περιςτροφισ, θ πλατφόρμα να ςταματάει ςε οριηόντια κζςθ. 
• Να ζχει χωρθτικότθτα 48 ςωλθναρίων διαμζτρου 10 – 16 mm (1.5ml – 15ml) 
• Να είναι οριηόντιοσ , μικρϊν διαςτάςεων, 430x230x230mm 
• Το μζγιςτο βάροσ φόρτωςθσ να μπορεί να φτάςει τα 0,8 kg 
• Να ζχει βάροσ μεγαλφτερο από 3,5 kg για μεγαλφτερθ ευςτάκεια κατά τθν ανακίνθςθ 
• Να διακζτει ψθφιακι οκόνθ ζνδειξθσ ταχφτθτασ και χρόνου 
• Να διακζτει ψθφιακό χρονοδιακόπτθ με εφροσ από 1min - 24 hrs με ρφκμιςθ ανά 1 min και ςυνεχι λειτουργία 
• Να υπάρχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των επιμζρουσ κινιςεων: 

-Κατακόρυφθ περιςτροφικι κίνθςθ 
>Εφροσ ταχφτθτασ κατακόρυφθσ περιςτροφισ 1 - 100 rpm  (με βιμα 1 rpm) 
>Κατακόρυφθ κίνθςθ περιςτροφισ 360º 
>Εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου κατακόρυφθσ περιςτροφισ 0 – 250 sec 

-Αντίςτροφθ περιςτροφικι κίνθςθ 
>Εφροσ ταχφτθτασ αντίςτροφθσ περιςτροφικισ ανακίνθςθσ 1 - 100 rpm  (με βιμα 1 rpm) 
>Εφροσ γωνίασ αντίςτροφθσ περιςτροφικισ ανακίνθςθσ από 1º -  90º (με βιμα 1º) 
>Εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου αντίςτροφθσ περιςτροφικισ ανακίνθςθσ 0 – 250 sec 

-Ρεριςτροφικι κίνθςθ με δόνθςθ 
>Εφροσ γωνίασ περιςτροφικισ ανακίνθςθσ με δόνθςθ από 0º -  5º (με βιμα 1º) 
>Εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου / παφςθσ  περιςτροφικισ ανακίνθςθσ με δόνθςθ 0 – 5 sec 

• Να λειτουργεί με τροφοδοτικό 24 V, 750mA / ιςχφοσ 18W 

A.28 

Κερμαινόμενοσ μαγνθτικόσ Αναδευτιρασ  Να μπορεί να αναδεφςει διαλφματα ζωσ και 20 λίτρων. 

 Να είναι αναλογικόσ κερμαινόμενοσ μαγνθτικόσ αναδευτιρασ. 

 Να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο ατςάλι με κεραμικι επιφάνεια ανκεκτικι ςτθ διάβρωςθ 

 Να διακζτει ξεχωριςτό κφκλωμα αςφαλείασ και διακοπι κζρμανςθσ ςε περίπτωςθ που θ κερμοκραςία περάςει τουσ 350 
ο
C 

 Να διακζτει ιςχυρό μαγνιτθ. 

 Να διακζτει μεταβλθτι ταχφτθτα 

 Να ζχει διαςτάςεισ πλάκασ διαμζτρου 135 ζωσ 140mm. 

 Να ζχει μικρό Βάροσ (<3 Kg) 

 Να μπορεί να κυμανκεί ςε κερμοκραςίεσ 25-300  
o
C. 

 Να λειτουργεί ςε τάςθ/ςυχνότθτα 200-240Volt, 50/60 Θz 

 Το όργανο να φζρει ςιμανςθ CE 

 Να διακζτει κλάςθ προςταςίασ IP42 ςφμφωνα με το πρότυπο DIN EN60529 και να διακζτει κινθτιρα χωρίσ ψικτρεσ ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ μακρά διάρκεια ηωισ του οργάνου 
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A.29 

Μικροςιφϊνια (pipettes) – ςετ των τεςςάρων 

τεμαχίων 2,20,200,1000μl 

Σετ από μικροςιφϊνια με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου. 
1. Να μθν διακζτουν οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων. 
2. Το ςετ να διακζτει μικροςιφϊνια για τζςςερισ διαφορετικοφσ όγκουσ: 
• Ζωσ 2μL 
• Ζωσ 20μL 
• Ζωσ 200μL 
• Ζωσ 1000μL 
3. Να ζχουν τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) των αντίςτοιχων όγκων από διάφορουσ οίκουσ προμθκευτϊν. 
4. Να ζχουν τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των μερϊν τουσ. 

A.30 

Μικροφυγόκεντροσ μικροφ μεγζκουσ   Να είναι μικροφυγόκεντροσ μικροφ μεγζκουσ (διαςτάςεων μικρότερων από 175×150×120 mm) 

 Να ζχει μζγιςτθ ταχφτθτα 6.000 ςτροφζσ 

 Να ζχει μζγιςτθ RCF 2.000 x g. 

 Να περιλαμβάνει γωνιακι κεφαλι 6 κζςεων με προςαρμογείσ (adaptors) για ςωλθνάρια των 2,0 και 1,5 ml 

 Να περιλαμβάνει κεφαλι για δφο PCR strips των 8 κζςεων (για 0,2 ml ςωλθνάρια) 

 Να περιλαμβάνει κεφαλι δφο κζςεων για slides 

 Να λειτουργεί με τροφοδοςία 100-240 Vac –  0,5 A 

A.31 

Ψθφιακόσ αναδευτιρασ κυκλικισ τροχιάσ • Να ζχει ίςια πλατφόρμα διαςτάςεων περίπου 25Χ20cm  
• Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μζςα ςε ψυγείο ι/και επωαςτικό κλίβανο  
• Ταχφτθτα 20-300 rpm  
• Χρονοδιακόπτθ 0-99 min ι δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
• Κίνθςθ κυκλικι, μζγεκοσ τροχιάσ ίςο ι μεγαλφτερο των 10 mm  
• Μζγιςτο φορτίο ζωσ 5 kg 

A.32 

Ρεριςτροφικόσ αναδευτιρασ • Να ζχει πλατφόρμα για ςωλθνάρια διαμζτρου 12-16mm  (15 ml) ι/και ςωλθνάρια διαμζτρου 9-12 mm (1,5/2,0 ml) 
• Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μζςα ςε ψυγείο ι/και επωαςτικό κλίβανο 
• Χρονοδιακόπτθ 0-99 min ι ςυνεχόμενο 
• Να ζχει κλίςθ περιςτροφισ 27-90 μοίρεσ 
• Ταχφτθτα 5-50 rpm 

A.33 

Ψθφιακόσ κερμοαντιδραςτιρασ • Να ζχει ζνα μπλοκ για μικροςωλθνίςκουσ διαμζτρου 9-12 mm (1,5/2,0 ml) και ζνα μπλοκ για μικροςωλθνίςκουσ 
διαμζτρου 4-9 mm (0,5 ml) 
• Να διακζτει κουμπί για άναμμα/ςβιςιμο 
• Κερμοκραςία +5 ᵒC-150 ᵒC, με αφξθςθ ανά 0,1 ᵒC 
• Τα μπλοκ  να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο ατςάλι 
• Διαςτάςεισ περίπου 20Χ26Χ8,5 cm 
• Να διακζτει ψθφιακι οκόνθ 
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A.34 

Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ 24 κζςεων • Να είναι μικρϊν διαςτάςεων, για εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ρουτίνασ ςτο χϊρο τθσ βαςικισ ζρευνασ και τθσ διάγνωςθσ. 
• Με ψθφιακζσ ενδείξεισ χρόνου, ταχφτθτασ και κερμοκραςίασ, ρυκμιηόμενεσ με πλθκτρολόγιο αφισ. 
• φκμιςθ ταχφτθτασ ζωσ 15.000 RPM και Μζγιςτθ φυγοκεντρικι δφναμθ (RCF) 20.000 XG. 
• φκμιςθ χρόνου από 1 ζωσ 99 min. Δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
• φκμιςθ κερμοκραςίασ από –10οC ζωσ 40οC, επιτυγχανόμενθ ςε 9 λεπτά. 
• Με λειτουργία για ςφντομθ φυγοκζντρθςθ. 
• Κατά τθ διάρκεια τθσ φυγοκζντρθςθσ να επιτρζπει τθν αλλαγι τθσ ταχφτθτασ, τθσ κερμοκραςίασ και του χρόνου 
φυγοκζντρθςθσ 
• Ακόρυβθ, < 50dB (A) ακόμα και ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ. 
• Με μικρό χρόνο επιτάχυνςθσ, επιβράδυνςθσ – 13 δευτερόλεπτα. 
• Με γωνιακι, ςφραγιηόμενθ με μία κίνθςθ κεφαλι, με καπάκι αςφαλείασ, με δυνατότθτα αποςτείρωςθσ και με αντίςταςθ 
ςτα περιςςότερα χθμικά διαλφματα. 
• Θ κεφαλι να  δζχεται 24 ςωλθνάρια για 1,5/2 ml ςωλινεσ Eppendorf και μειωτιρεσ για μικρότερουσ όγκουσ 0,5 και 0,2 
ml. 
• Δυνατότθτα να δεχκεί διαφορετικζσ κεφαλζσ. 
• Να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ μετά από διάςτθμα οριςμζνων ωρϊν αχρθςίασ, για τθν προςταςία 
του ςυμπιεςτι και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
• Να διακζτει ςφςτθμα απομάκρυνςθσ τθσ υγραςίασ από τον κάλαμο τθσ φυγοκζντρθςθσ 
• Να πλθρεί τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ 
• Ο προμθκευτισ να διακζτει τεχνικό προςωπικό εκπαιδευμζνο ςτισ εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι 

A.35 

Συςκευι για το αυτόματο ανακάτεμα 

δειγμάτων (vortex) 

Συςκευι για το αυτόματο ανακάτεμα δειγμάτων (vortex) 
1. Να μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα 0- 3.000 rpm (ςτροφζσ/λεπτό). 
2. Να αναπτφςςει μικρό αρικμό δονιςεων. 
3. Να μθν είναι κορυβϊδεσ. 
4. Να διακζτει επιλογι ςυνεχοφσ λειτουργίασ ι εκκίνθςθσ. 
5. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων. 
6. Να διακζτει ξεχωριςτά εξάρτθμα που να δζχεται πολλαπλά δείγματα φιαλιδίων όγκου 1,5ml και 0,2ml. 

A.36 

Μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΗΟΝΤΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ 
1. Nα διακζτει δίςκο με UV-διαπερατό δίςκο για gel μεγζκουσ τουλάχιςτον 14 x 22 cm (ΡxΜ) 
2. Θ χωρθτικότθτα ςε όγκο ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ να είναι τουλάχιςτον 800ml 
3. Να είναι κατάλλθλθ για χριςθ με πολυκάναλθ πιπζττα ζτςι ϊςτε να υπάρχει ταχφτερθ φόρτωςθ των δειγμάτων 
4. Να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον τζςςερα (4) κτενάκια (combs) πάχουσ 1.5mm 
5. Να διακζτει καπάκι με δφο (2) ενςωματωμζνα θλεκτρόδια τροφοδοςίασ 
6. Ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ θλεκτροφόρθςθσ να είναι το μζγιςτο 30 λεπτά 
7. Θλεκτροφόρθςθ από 25 ζωσ τουλάχιςτον 200 δείγματα 
8. Θ ςυςκευι να διακζτει ςιμανςθ CE  
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9. Να διακζτει εγγφθςθ τριϊν ετϊν 
 

A.37 

Μεςαία μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ ΜΕΣΑΛΑ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΗΟΝΤΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΦΟΘΣΘΣ  
1. Να είναι κατάλλθλθ για θλεκτροφόρθςθ gel μεγζκουσ 12 x 14 cm (ΡxΜ) 
2. Να προςφζρεται με διαπερατό ςτο UV δίςκο  
3. Να διακζτει καπάκι με δφο (2) ενςωματωμζνα θλεκτρόδια τροφοδοςίασ 
4. Να ζχει διαςτάςεισ περίπου 18 x 25 x 10 cm (ΡxΜxΥ) 
5. Θ χωρθτικότθτα ςε όγκο ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ να είναι τουλάχιςτον 800ml 
6. Να ςυνοδεφεται από δφο (2) χτενάκια (combs) διπλισ όψθσ πάχουσ 1.0/1.5mm 
7. Ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ θλεκτροφόρθςθσ να είναι ζωσ 120 min 
8. Να μπορεί να εκτελζςει θλεκτροφόρθςθ από 8 ζωσ τουλάχιςτον 48 δείγματα 
9. Θ ςυςκευι να διακζτει ςιμανςθ CE  
 

A.38 

Σφςτθμα κάκετθσ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν • Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ θλεκτροφόρθςθσ 4 πθκτωμάτων (gels) 
• Να είναι κατάλλθλο για πθκτϊματα πάχουσ 1.0 mm 
• Να διακζτει όλα τα εξαρτιματα για τθν δθμιουργία πθκτωμάτων ανάλυςθσ πρωτεϊνικϊν δειγμάτων (Συςκευι 
θλεκτροφόρθςθσ τεςςάρων (4) πθκτωμάτων ακρυλαμίδθσ με πάχοσ 1.0mm με διαςτάςεισ 10Χ8,3 εκατοςτά, δοχείο, καπάκι 
με θλεκτρόδια,  ςτατϊ ςτιριξθσ και ςτατϊ ςυγκράτθςθσ, γυάλινα τηαμάκια, χτενάκια των 10 ι των 15 βοκρίων, εξαρτιματα 
για τθ δθμιουργία πθκτϊματοσ 
 

A.39 

Σφςτθμα μεταφοράσ πρωτεϊνϊν  • Να είναι κατάλλθλο για μεταφορά πρωτεϊνϊν από πικτωμα ςε μεμβράνθ με θλεκτροφόρθςθ ςε υγρι φάςθ 
• Να διακζτει όλα τα εξαρτιματα για τθν μεταφορά των δειγμάτων από το πικτωμα ςε μεμβράνθ (Καπάκι με θλεκτρόδια 
και δοχείο, παγοκφςτθ, εξαρτιματα για τθν προςαρμογι του πθκτϊματοσ και τθσ μεμβράνθσ με τθ μορφι sandwich για τθ 
μεταφορά των δειγμάτων 
• Να ζχει τθ δυνατότθτα για μεταφορά ζωσ και τεςςάρων 2 πθκτωμάτων 
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A.40 

Τροφοδοτικό ςυςτιματοσ για ςυςκευζσ 

θλεκτροφόρθςθσ 

1. Να ζχει μζγιςτθ προγραμματιηόμενθ τάςθ 300 V. 
2. Να ζχει μζγιςτθ προγραμματιηόμενθ ζνταςθ 400 mA. 
3. Να ζχει μζγιςτθ προγραμματιηόμενθ ιςχφ 75 W. 
4. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ λειτουργίασ ςυνεχισ τάςθσ ι ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 
5. Να διακζτει χρονομετρθτι τουλάχιςτον μζχρι 999min. 
6. Να διακζτει LED οκόνθ 3 ψθφίων . 
7. Να διακζτει λειτουργία προςωρινισ παφςθσ & επανζναρξθσ λειτουργίασ. 
8. Να δφναται να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του από το ςθμείο διακοπισ, ςε πικανι διακοπι ρεφματοσ. 
9. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ ικανό να ανιχνεφςει αυξομειϊςεισ τάςθσ, διαρροι ρεφματοσ. 
10. Να δφναται να λειτουργιςει κάτω από ςυνκικεσ υγραςίασ ζωσ και 95 %. 
11. Να δφναται να λειτουργιςει ςε κερμοκραςιακό εφροσ 0-40  

ο
C. 

12. Να δφναται να τοποκετθκοφν πολλζσ μονάδεσ θ μία πάνω ςτθν άλλθ. 
13. Να διακζτει 4 εξόδουσ ρεφματοσ για ςφνδεςθ ςε ιςάρικμεσ ςυςκευζσ θλεκτροφόρθςθσ. 
14. Οι διαςτάςεισ του να μθν υπερβαίνουν τισ 21x24,5x6,5 cm. 
15. Το βάροσ του να μθν υπερβαίνει τo 1,5 kg. 
16. Να διακζτει ςιμανςθ CE Να διακζτει πιςτοποίθςθ ΕΝ61010-1 για αςφάλεια εργαςτθριακϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 

A.41 

Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου  0,5-10 μl Mικροςιφϊνι με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου 0,5-10 μl. 
1. Να μθν διακζτει οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων. 
3. Να ζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) του αντίςτοιχου όγκου από διάφορουσ οίκουσ προμθκευτϊν. 
4. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των μερϊν του. 

A.42 

8-κάναλο Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου 30-300 

μl 

1. Να διακζτει χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου.  
2. Να διακζτει επιπλζον προςαρμοςτζσ για ςτακεροφσ όγκουσ.  
3. Να μθν διακζτει οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων.  
4. Να ρυκμίηεται για όγκουσ ζωσ 300μL.  
5. Να ζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) του αντίςτοιχου όγκου από διάφορουσ οίκουσ προμθκευτϊν.  
6. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των μερϊν του 

A.43 

Φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  1.Επιτραπζηια φυγόκεντροσ, μικρϊν διαςτάςεων, για εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ρουτίνασ ςτο χϊρο τθσ βαςικισ ζρευνασ και 
τθσ διάγνωςθσ.  
2. Με ψθφιακζσ ενδείξεισ χρόνου και ταχφτθτασ, ρυκμιηόμενεσ με πλθκτρολόγιο αφισ. 
3. φκμιςθ ταχφτθτασ ζωσ 14.800 RPM.  
4. Μζγιςτθ φυγοκεντρικι δφναμθ (RCF) 21.000 XG. φκμιςθ χρόνου από 1 ζωσ 99 min.  
5. Δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. Με λειτουργία για ςφντομθ φυγοκζντρθςθ.  
6. Ακόρυβθ, < 56dB (A) ακόμα και ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ. 
7. Με μικρό χρόνο επιτάχυνςθσ, επιβράδυνςθσ – 13 δευτερόλεπτα.  
8. Με γωνιακι, ςφραγιηόμενθ με μία κίνθςθ, βιολογικισ αςφάλειασ κεφαλι, με δυνατότθτα αποςτείρωςθσ και με 
αντίςταςθ ςτα περιςςότερα χθμικά διαλφματα.  
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9. Θ κεφαλι δζχεται 24 ςωλθνάρια για 1,5/2 ml και μειωτιρεσ για μικρότερουσ όγκουσ 0,6/0,5 – 0,4/0,25 και 0,2 ml. 
10. Δυνατότθτα να δεχκεί ςυνολικά 6 διαφορετικζσ κεφαλζσ. 
11. Σφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ, πλθροί τα standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 50081-1, 
EN 50082-1. Διακζτει πιςτοποίθςθ CE/IVD και ISO 9001. 

A.44 

Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  ΨΥΧΟΜΕΝΘ ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΜΛΚΟΣΩΛΘΝΑΛΩΝ ,  
1. Επιτραπζηια ψυχόμενθ φυγόκεντροσ, μικρϊν διαςτάςεων, για εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ ρουτίνασ ςτο χϊρο τθσ βαςικισ 
ζρευνασ και τθσ διάγνωςθσ.  
2. Με ψθφιακζσ ενδείξεισ χρόνου, ταχφτθτασ και κερμοκραςίασ, ρυκμιηόμενεσ με πλθκτρολόγιο αφισ.  
3. φκμιςθ ταχφτθτασ ζωσ 14.800 RPM.  
4. Μζγιςτθ φυγοκεντρικι δφναμθ (RCF) 21.100 XG. φκμιςθ χρόνου από 1 ζωσ 99 min.  
5. Δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
6. φκμιςθ κερμοκραςίασ από –9 

0
C ζωσ 40 

0
C, επιτυγχανόμενθ ςε 9 λεπτά.  

7. Με λειτουργία για ςφντομθ φυγοκζντρθςθ. 
8. Λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ.  
9. Με ψυκτικό φιλικό προσ το περιβάλλον (από ελεφκερο CFC). 
10. Ακόρυβθ, < 50dB (A) ακόμα και ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ.  
11. Με μικρό χρόνο επιτάχυνςθσ, επιβράδυνςθσ – 13 δευτερόλεπτα.  
12. Με γωνιακι, ςφραγιηόμενθ με μία κίνθςθ, βιολογικισ αςφάλειασ κεφαλι, με δυνατότθτα αποςτείρωςθσ και με 
αντίςταςθ ςτα περιςςότερα χθμικά διαλφματα.  
13. Θ κεφαλι δζχεται 24 ςωλθνάρια για 1,5/2 ml ςωλινεσ Eppendorf και μειωτιρεσ για μικρότερουσ όγκουσ 0,6/0,5 – 
0,4/0,25 και 0,2 ml. Δυνατότθτα να δεχκεί ςυνολικά 6 διαφορετικζσ κεφαλζσ.  
14. Σφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ, πλθροί τα standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 50081-1, 
EN 50082-1. 

A.45 

Συςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pH 
διαλυμάτων 

 

Συςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pH διαλυμάτων 
1. Να διακζτει επιλογι αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ ςτάκμιςθσ.  
2. Να ζχει εφροσ μζτρθςθσ τιμϊν τουλάχιςτον από 0 - +16. 3.  
3. Να ζχει διακριτικι ικανότθτα τθσ τάξθσ του 0.01. 4. 
4. Να ζχει ακρίβεια μζτρθςθσ τθσ τάξθσ του ±0.02. 5.  
5. Να μπορεί να μετρά και κερμά διαλφματα.  
6. Να διακζτει ψθφιακι οκόνθ καταγραφισ των μετριςεων.  
7. Να ζχει βάςθ ςτιριξθσ για το θλεκτρόδιο, που να μπορεί να προςαρμόηεται και κατά τθ διάρκεια μζτρθςθσ.  
8.Να είναι μικρό και εφκολο ςτθ χριςθ. 
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A.46 

Ηυγόσ 2 δεκαδικϊν ψθφίων 1. Να ζχει εφροσ ηυγίςματοσ ζωσ και 150 γραμμάρια (ι ζςτω όχι λιγότερο από 50   γραμμάρια). 
2.Να ζχει ακρίβεια ηυγίςματοσ δφο δεκαδικά ψθφία (0,01 γραμμάρια). 
3.Θ τράπεηα ηυγίςματοσ να ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον από 8 ζωσ 10 εκατοςτά διάμετρο. 
4.Με δυνατότθτα εςωτερικισ βακμονόμθςθσ εκ του εργοςταςίου (internal calibration ex work) 

A.47 

Ηυγόσ 4 δεκαδικϊν ψθφίων 1.Να ζχει εφροσ ηυγίςματοσ ζωσ και 150 γραμμάρια (ι ζςτω όχι λιγότερο από 50 γραμμάρια). 
2.Να ζχει ακρίβεια ηυγίςματοσ τζςςερα δεκαδικά ψθφία (0,0001 γραμμάρια). 
3.Θ τράπεηα ηυγίςματοσ να ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον από 8 ζωσ 10 εκατοςτά διάμετρο. 
4.Με δυνατότθτα εςωτερικισ βακμονόμθςθσ εκ του εργοςταςίου (internal calibration ex work) 

A.48 

Οριηόντιοσ ανακινθτιρασ (orbital shaker) Οριηόντιοσ ανακινθτιρασ (orbital shaker)  
Κυκλικόσ ανακινθτιρασ (orbital shaker), με περιοχι ρφκμιςθσ ταχφτθτασ 50-450 RPM (εξαρτϊμενο από το βάροσ και τθ 
μορφι του δοχείου), με βιμα 10 RPM.  
Μζγιςτοσ χρόνοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ: ζωσ 168 ϊρεσ.  
φκμιςθ (ψθφιακι) χρόνου: 1 λεπτό – 96 ϊρεσ και κζςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.  
Μικρό ςε διαςτάςεισ (WxDxH): 22 x 21 x 9 cm) και ελαφρφ (3,4 kg).  
Orbit: 10 mm.  
Ψθφιακι οκόνθ ενδείξεων.  
Με πιςτοποιθτικό CE.  
Μζγιςτο δεχόμενο βάροσ: 3 kg.  
Λειτουργία ςτα 220V/50Hz.  
 Ρλατφόρμα διαςτάςεων εργαςίασ 230x230 mm για τριβλία Petri  
 

A.49 

Κωνικόσ ομογενοποιθτισ/αλεςτισ μαλακϊν 

ιςτϊν με γουδοχζρι   

•Κωνικόσ ομογενοποιθτισ/αλεςτισ μαλακϊν ιςτϊν από βοροπυριτικό γυαλί.  
•το γουδοχζρι να αποτελείται από Ρολυτετραφκοροαικυλζνιο (PTFE). 

A.50 

Καλοφπι από ψευδάργυρο με κοιλότθτα για 

εγκάρςιεσ τομζσ ςε εγκεφάλουσ ποντικϊν 

 Καλοφπι από ψευδάργυρο με κοιλότθτα για εγκάρςιεσ τομζσ ςε εγκεφάλουσ ποντικϊν (30γρ).  

 Το καλοφπι να μπορεί να ψυχκεί και να αποςτειρωκεί. 
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A.51 

Υπολογιςτζσ γενικισ χριςθσ Dell Vostro SFF i5-7400 - 8GB - 256GB - Win10Pro ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Επεξεργαςτισ: Intel Core i5 – 7400, 4 cores / 4 threads @ 3.0GHz (turbo speed 3.5 GHz) ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Μνιμθ:  8GB DDR4 2400MHz 
Κάρτα Γραφικϊν: Ενςωματωμζνθ Intel Graphics HD 630 ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Δίςκοσ: 256GB SSD 
Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 Pro 64bit English 
Τφποσ Συςτιματοσ: Desktop 
Λοιπά ςτοιχεία: DVD±RW, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Integrated Gigabit LAN 10/100/1000, Wireless 802.11bgn + Bluetooth, 1x 
HDMI, 1x VGA, 3x Audio Jack, 1x 5-in-1 card reader. Expansion slots: 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, PCI. Greek Qwerty Keyboard & 
USB Optical Mouse. Power Supply 240W (up to 85% efficiency, 80Plus Bronze). Να περιλαμβάνει ςειριακι κφρα ι 
μετατροπζα USB 2.0 ςε ςειριακι κφρα. 
Εγγφθςθ: 3 Ζτθ, Next Business Day On Site 

A.52 

Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 21,5” Dell S2218H Monitor Full HD 21.5¨ Wide LED IPS ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Διαγϊνιοσ: 21.5" 
Ανάλυςθ: 1920x1080 
Response Time: 6ms 
Refresh Rate: 60Hz 
Inputs: VGA, HDMI 
Τφποσ Panel: IPS 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά: Speakers 
Εγγφθςθ: 3 Ζτθ, Οn-Site από καταςκευαςτι 
Να περιλαμβάνει καλϊδιο ςφνδεςθσ με υπολογιςτι HDMI 3 μζτρα. 

A.53 

Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 23,8” Dell P2417H Professional 23.8¨ Wide LED IPS ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Διαγϊνιοσ: 23.8" 
Ανάλυςθ: 1920x1080 
Response Time: 6ms 
Refresh Rate: 60Hz 
Inputs: VGA, HDMI, DisplayPort 
Τφποσ Panel: IPS 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά: USB Hub, VESA mount 
Εγγφθςθ: 3 Ζτθ, Οn-Site από καταςκευαςτι. 
Να περιλαμβάνει καλϊδιο ςφνδεςθσ με υπολογιςτι HDMI 3 μζτρα. 
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A.54 

Φορθτόσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ Dell Vostro (3568) - i5-7200U - 8GB - 256GB SSD - Win 10 Pro – Black ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Διαγϊνιοσ: 15.6"  
Ανάλυςθ Οκόνθσ: 1920x1080 
Επεξεργαςτισ:  Intel Core i5 -7200U ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Μνιμθ: 8GB (1x8GB DDR4) 
Δίςκοσ: 256GB SSD 
Κάρτα Γραφικϊν: AMD Radeon R5 M420 2GB ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Υποςτιριξθ Δικτφου:Ethernet, WiFi a/b/g/n + AC, Bluetooth 
Συνδζςεισ: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI 
Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 Pro 64bit English 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά: DVD+/-RW, Greek Keyboard, Card Reader 
Βάροσ 2-2,5 κιλά 
Εγγφθςθ: 3 Ζτθ, Next Business Day On Site 

A.55 

Φορθτόσ υπολογιςτισ υψθλϊν προδιαγραφϊν Dell XPS 13 (9360) - i7-8550U - 8GB - 256GB SSD - QHD Touch - Win 10 Pro αςθμί / μαφρο ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Διαγϊνιοσ: 13.3"  
Ανάλυςθ Οκόνθσ: 3200x1800 
Επεξεργαςτισ: Intel Core i7-8550U ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Μνιμθ: 8GB (1x8GB) 
Δίςκοσ: 256GB SSD 
Κάρτα Γραφικϊν: Ενςωματωμζνθ Intel Graphics ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Υποςτιριξθ Δικτφου: WiFi a/b/g/n + AC, Bluetooth 
Συνδζςεισ: 2x USB 3.1 type A, 1x Thunderbolt 3 (USB Type C) 
Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 Pro 64bit English 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά: Greek Backlit Keyboard, Card Reader, Webcam, Touchscreen 
Βάροσ: Κάτω από 1.5 κιλά 
Εγγφθςθ: 3 Ζτθ Next Business Day On Site 

A.56 
Εφαρμογζσ γραφείου Office Professional Plus 2016 Academic (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

Microsoft Office ProPlus 2016 SNGL OLP NL 

A.57 

Υπολογιςτζσ υψθλϊν προδιαγραφϊν Επεξεργαςτισ: Intel Core i7-8700 6 cores / 12 Threads @ 3,2Ghz με ςφςτθμα ψφξθσ ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Μθτρικι κάρτα: full atx ςυμβατι με τον παραπάνω επεξεργαςτι με chipset Z370 
Μνιμθ: 16GB DDR4 2666MHz (2x8GB) 
Κάρτα Γραφικϊν: NVIDIA GTX1050Ti 4GB, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x HDMI ι ιςοδφναμων χαρακτθριςτικϊν 
Δίςκοσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ: 500GB NVMe M.2 PCI-Express, Sequential Read/Write  3.200MB/s Read and 1.800MB/s 
Write, Random 4k Read/Write Up to 330,000 / up to 330,000 IOPS 
Δίςκοσ αποκικευςθσ: HDD SATA3 4TB / 7200rpm 
Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 Pro 64bit English 
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Λοιπά χαρακτθριςτικά: DVD Recorder sata, Integrated Gigabit LAN 10/100/1000, Greek Qwerty Keyboard & USB Optical 
Mouse, τροφοδοτικό 650W 80 Plus, κουτί Midi tower μαφρο, 2 ακόρυβοι ανεμιςτιρεσ 12cm. 
Εγγφθςθ εξαρτθμάτων υπολογιςτι 3 ζτθ. 

Α.58 

Διακομιςτισ αποκικευςθσ Διακομιςτισ αποκικευςθσ (raw disk capacity 48TB) 
Εγγφθςθ 5 χρόνια με απόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ μζρα για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 
2U Rack mounted 8 Hot Plug Hard Drives. 
Rack rails για τοποκζτθςθ ςε APC / DELL Rack. 
64 GB ECC RAM (4 X 16 GB RDIMM 2400) 
1 CPU 10 Cores / 20 threads Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz 
2 κάρτεσ δικτφου 1 Gb (χαλκόσ). 
2 κάρτεσ δικτφου 10 Gb Base-T (χαλκόσ). 
6 ςκλθροφσ δίςκουσ 8ΤΒ 7.2k SATA 3.5” 6Gbps 512e. 
2 ςκλθροφσ δίςκουσ SSD 240GB 2,5” 6Gbps 512e. 
Διπλά τροφοδοτικά Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W, Titanium, 200-240VAC . 
Hardware raid controller με 1GB NV Cache. 
Internal DVD+/-RW, SATA. 
Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ ςτθν κονςόλα του server iKVM (ενδεικτικά iDRAC8 
enterprise). 
Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 2012 R2 standard 1 socket (academic license). 
 

Α.59 

Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ  με κερμικι εκτφπωςθ 

inkjet  

 

Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Κερμικι εκτφπωςθ inkjet 
Τφποσ Εκτφπωςθσ: Εγχρωμθ 
Μζγεκοσ Χαρτιοφ: A4 
Αρικμόσ Μελανιϊν: 4 (1 μαφρο, κυανό, ματηζντα, κίτρινο) 
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Mono): Ζωσ 22 ςελ/λεπτό 
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Color):  Ζωσ 18 ςελ/λεπτό 
Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ: 2400x1200 dpi 
Συνδεςιμότθτα: USB 2.0, Ethernet, Wireless 
Οκόνθ LCD: Μονόχρωμθ, 2" 
Τροφοδοςία Χαρτιοφ: Δίςκοσ 250 Φφλλων 
Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ 
Δυνατότθτα εκτφπωςθσ χωρίσ περικϊρια 
Μνιμθ: 256 MB 
Εγγφθςθ 1 Ζτοσ, και DOA 30 θμερϊν 
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Α.60 

Ρολυμθχάνθμα για Εκτφπωςθ, αντιγραφι, 

ςάρωςθ, φαξ 

 

Ρολυμθχανιμα για Εκτφπωςθ, Αντιγραφι, Σάρωςθ, Fax 
Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Inkjet 
Τφποσ Εκτφπωςθσ: Εγχρωμθ 
Μζγεκοσ Χαρτιοφ:  A4 
Αρικμόσ Μελανιϊν: 4 
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Mono):  Ζωσ 18 ςελ/λεπτό 
Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ (Color):  Ζωσ 10 ςελ/λεπτό 
Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ: 600x1200 dpi 
Συνδεςιμότθτα: USB 2.0, Ethernet, Wireless 
Οκόνθ LCD: Ζγχρωμθ, Touch, 2.7" 
Τροφοδοςία Χαρτιοφ: Δίςκοσ 225 Φφλλων 
Αυτόματοσ Τροφοδότθσ: Αυτόματοσ Τροφοδότθσ Εγγράφων (ADF) 35 Φφλλων 
Μνιμθ: 1 GB 
Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ 
Ανάλυςθ Σαρωτι: 1200 dpi 
Ταχφτθτα Αντιγραφισ (mono): Ζωσ 13 ςελ/λεπτό 
Ταχφτθτα Αντιγραφισ (color): Ζωσ 7 ςελ/λεπτό 
Ταχφτθτα FAX: 33.6 Kbps 
Εγγφθςθ 1 Ζτοσ, και DOA 30 θμερϊν 

Α.61 

Ρολυμθχάνθμα Inkjet χωρίσ φφςιγγεσ 
μελανιϊν 

   

Εκτφπωςθ-Αντιγραφι-Σάρωςθ-Fax 
Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Inkjet 
Αυτόματοσ Τροφοδότθσ: Ναι 
Δίςκοσ χαρτιοφ ζωσ 250 φφλλων 
Συνδεςιμότθτα: Ethernet / WiFi / Wifi  
Τφποσ Εκτφπωςθσ: Ζγχρωμθ 
Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ ζωσ 4800 x 1200 dpi 
Διαμόρφωςθ ακροφυςίων 400 Ακροφφςια μαφρο χρϊμα, 128 Ακροφφςια ανά χρϊμα 
Ταχφτθτα Αςπρόμαυρθσ Εκτφπωςθσ ζωσ 15 ςελ/λεπτό (ISO) / ζωσ 33 ςελ/λεπτόΤαχφτθτα  
Ζγχρωμθσ Εκτφπωςθσ ζωσ 20 ςελ/λεπτό / ζωσ 8 ςελ/λεπτό (ISO) 
Εκτφπωςθ Διπλισ Πψθσ: Αυτόματθ 
Τφποσ Αντιγραφικοφ: Αυτόματο 
Αυτόματθ Αντιγραφι Διπλισ Πψθσ: Πχι 
Ταχφτθτα Αςπρόμαυρθσ Αντιγραφισ ζωσ 15 ςελ / λεπτό 
Τφποσ Σαρωτι: Αυτόματοσ 
Ανάλυςθ Σαρωτι ζωσ 1200 x 2400 dpi 
Μζγιςτο Μζγεκοσ Σάρωςθσ: A4. Σάρωςθ ςε Scan to PC / Scan to cloud 
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Μνιμθ Φαξ ζωσ 100 ςελίδεσ 
Μζγεκοσ Χαρτιοφ: A4, Βάροσ Χαρτιοφ 60 ζωσ 250 gr 
Τροφοδοςία Αυτόματου Τροφοδότθ ADF ζωσ 30 φφλλα 
Συμβατά Μεγζκθ Χαρτιοφ: 10x15 cm / 13x18 cm / A4 / A5 / A6 / B5 / Letter / Φάκελοσ DL (110x220 mm) 
Τφποσ Αναλωςίμου: Μελάνι 
Αρικμόσ Αναλωςίμων: 4 
Στθ ςυςκευαςία να περιλαμβάνονται 2 ςετ μελανιϊν / Ζγγραφο Εγγφθςθσ / Καλϊδιο Τροφοδοςίασ / Κφρια Συςκευι / 
Λογιςμικό CD  
Εγγφθςθ 1 ζτοσ με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ επζκταςθσ ςτα 3 ζτθ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΕΕΕΣ  

espd-request.pdf
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ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ 

  «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»ΜΕ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ ΣΧΟΛΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΩΝ 
ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ ΣΕ 

ΤΕΧΝΛΚΑ ΦΥΛΛΑΔΛΑ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27    

28      

29    

30      
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV 

   
          

 
ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Τθσ επιχείρθςθσ …………………………., με ζδρα …………………, οδόσ ……. αρικμόσ …….. τθλζφωνο …………. fax……………….. 

ΕΛΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(τεμάχια) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΦΡΑ 

% 

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)Αρικμθτικϊσ 

χωρίσ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΛΜΘ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ  ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ 

Α.1    
    

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

 

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
  

 
                                   Θμερομθνία …../……/ 2018 

 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 (ςφραγίδα – υπογραφι)

Ρρομικεια Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ 

Ρροχπολογιςμόσ ……………….€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α  €) 

Κωδ. Ρροχπολογιςμοφ: ΟΡΣ 5002135  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 
ΡΑΑΤΘΜΑ V 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ 

 
Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Συμμετοχισ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)    Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, 
οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ 
των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από 
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ 
ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  
με  αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με 
κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 
2%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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 Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Εκτζλεςθσ  
 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)    Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, 
οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ 
των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από 
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ 
ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  
με  αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με 
κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 
5%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  Καλισ Λειτουργίασ 
 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………  
Κατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)    Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΥΩ …………………………….  
 
Ρροσ:   
 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ... 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………, 
οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ 
των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από 
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ 
ωσ μελϊν τθσ  ζνωςθσ  προμθκευτϊν),  για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  από  αυτι  των  όρων  τθσ  
με  αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με 
κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 
15%  τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΥΩ αυτισ.   
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  
Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Σελίδα 72 από 87 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Σφμβαςθσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΧΕΔΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΞΛΑΣ: #......... ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24% 

ΚΕΜΑ: ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΕΥΝΘΤΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

 

Στθν Βάρθ Αττικισ ςιμερα, τθν ……………………………………………………….... του ζτουσ 2018, θμζρα 

…………………………………………………………………….., οι ςυμβαλλόμενοι και υπογράφοντεσ: 

αφενόσ 

το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ»), 

που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ (Αλ. Φλζμιγκ 34) και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο του ΔΣ 

και  Διευκυντι κ. Γεϊργιο Κόλλια, και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται «Ανακζτουςα Αρχι»  

αφετζρου 

Θ εταιρία  με τθν επωνυμία «…………………......» που εδρεφει ςτθν …………………….., 

οδόσ………………………….. , ΤΚ …………………………., ΑΦΜ ………………………………., Δ.Ο.Υ…………………………….., 

τθλ: …………………………………………. φαξ: ……………………………………………, που ςυμβάλλεται ςτθν παροφςα 

νόμιμα εκπροςωποφμενθ για τθν υπογραφι τθσ από τον 

................................................................................................... και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα 

καλείται «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 Τθ με Α.Ρ.110427/ΕΥΚΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ 

τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ 

Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

 του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 
Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ 

  τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) και τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ 

 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

 τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν 
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» όπωσ ιςχφει 
τροποποιθμζνο 

 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Ζρευνασ όπωσ ιςχφει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 
114) 
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 τθν με αρικμό … απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο … ςτο ΕΡ … 

 τθν απόφαςθ … του Υπουργοφ … για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο ΡΔΕ … ΣΑΕ … 

 το με αρικμό … ζγγραφο τθσ ΕΥΔ του ΕΡ … για τθν ζγκριςθ του διαγωνιςμοφ  

 τθ με αρικμό … απόφαςθ ΔΣ για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου 

διαγωνιςμοφ  

 τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ .2018 πίςτωςθ 

 τθν με αρικμό … διακιρυξθ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ  

 τθν με αρικμό πρωτ …… απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τθν με αρικμό ……. απόφαςθ ΔΣ που αφορά ςτθν κατακφρωςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ 

 τθ με αρικμό .... απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προμθκευτεί τα προϊόντα  που περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

άρκρο 2 τθσ παροφςασ 

ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που όριηε θ διακιρυξθ και με βάςθ 

αυτά υπζβαλε τθν προςφορά του που είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

ότι θ Ανακζτουςα Αρχι αξιολόγθςε ωσ ςυμφερότερθ και αποδζχτθκε τθν προςφορά του Αναδόχου 

ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα άρκρα που ακολουκοφν: 

ΑΚΟ 1 - ΟΛΣΜΟΛ 

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

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. 

Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ 

ςφμβαςθ  ςτον Ανάδοχο. 

 Επιτροπι Ραραλαβισ: Επιτροπι οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για 

τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι των παραδοτζων. 

Ρροχπολογιςμόσ ςφμβαςθσ: Θ προεκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςυνολικι αξία τθσ 

ςφμβαςθσ, θ οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντλθκεί ςτο ςφνολό τθσ. 

Ρρομικεια: Θ ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιλαμβάνει θ 

παροφςα υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ 

Ρροςφορά: Θ με αρικμό ................... προςφορά του Αναδόχου (τεχνικι και οικονομικι) που 

ςυνοδεφει τθν παροφςα και αποτελεί με αυτι ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο 

Σφμβαςθ: Θ παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ, ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν ςυνθμμζνθ προςφορά 

του Αναδόχου 
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Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυνθμμζνθ ςτθν 

παροφςα προςφορά του. 

Τεκμθρίωςθ: Πλο το υλικό, ςε ζντυπθ ι / και θλεκτρονικι μορφι, που τυχόν ςυνοδεφει τα 

παραδοτζα (εγχειρίδια χριςθσ και οδθγιϊν, τεχνικά δελτία, τεχνικζσ εκκζςεισ κ.α.) 

Συμβατικό Τίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 2 - ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία  

του Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ  όπωσ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω πίνακα. Στο αντικείμενο του 

διαγωνιςμοφ περιλαμβάνεται επίςθσ  θ πλιρθσ ςυντιρθςθ του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ κατά το 

χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ 

ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): ........................... .
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Α/Α ΕΛΔΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

A.1 Σφςτθμα κλωβϊν φαινοτφπθςθσ μεταβολιςμοφ και ςυμπεριφοράσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 178.615,00 

A.2 Σφςτθμα μελζτθσ αντιδράςεων φόβου για μικρά τρωκτικά 38000000-5 Τεμάχιο 2 17.350,00 

A.3 Yπερυψωμζνοσ λαβφρινκοσ ςε ςχιμα “+” για μφεσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 1.300,00 

A.4 Kλωβόσ τφπου open field με ςκοφρα τοιχϊματα (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 2 1.530,00 

A.5 Λογιςμικό παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ ςυμπεριφορικϊν πειραμάτων 48781000-6 Τεμάχιο 1 6.875,00 

A.6 Κάμερα USB για το λογιςμικό Any-Maze  38651600-9 Τεμάχιο 1 850,00 

A.7 Συςκευι κερμικισ διζγερςθσ ουράσ τρωκτικϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 4.750,00 

A.8 Συςκευι κερμισ/ψυχρισ πλάκασ  38000000-5 Τεμάχιο 1 5.610,00 

A.9 Συςκευι ελζγχου ςυντονιςμοφ κίνθςθσ για μφεσ  38000000-5 Τεμάχιο 1 4.990,00 

A.10 Συςκευι ελζγχου και μζτρθςθσ δφναμθσ λαβισ (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 1 3.450,00 

A.11 Κλωβοί μεταβολιςμοφ και διοφρθςθσ (για μφεσ) 38000000-5 Τεμάχιο 12 5.870,40 

A.12 Σφςτθμα απεικόνιςθσ υπεριχων για μικρά ηϊα 33124120-2 Τεμάχιο 1 200.000,00 

A.13 Βιοχθμικόσ Αναλυτισ 38434500-1 Τεμάχιο 1 45.000,00 

A.14 Αιματολογικόσ αναλυτισ κτθνιατρικϊν αναλφςεων γενικισ αίματοσ 38434570-2 Τεμάχιο 1 12.000,00 

Α.15 Θλεκτροδιατρθτισ 38000000-5 Τεμάχιο 1 27.000,00 

Α.16 Ελεγκτισ πιπεττϊν (pipette controller) 38437000-7 Τεμάχιο 2 800,00 

A.17 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ 42931100-2 Τεμάχιο 1 8.500,00 

A.18 Ψυγείο κάλαμοσ ςυντιρθςθ με μθχάνθμα κάτω 42513210-0 Τεμάχιο 1 1.000,00 

A.19 Εργαςτθριακόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων 39711362-4 Τεμάχιο 1 2.500,00 

A.20 Ανακινοφμενο Υδατόλουτρο 42943000-8 Τεμάχιο 1 900,00 

A.21 Επαγγελματκι χφτρα ταχφτθτασ 39221180-2 Τεμάχιο 1 500,00 

A.22 Επιτραπζηιοσ ηυγόσ μεγάλου εφρουσ 42923110-6 Τεμάχιο 1 300,00 

A.23 Μικροςιφϊνια (pipettes) –ςετ των τριϊν τεμαχίων 38437100-8 ΣΕΤ 8 2.400,00 

A.24 Τρόλεϊ κλωβϊν  34000000-7  Τεμάχιο 1 800,00 

A.25 Τροχιλατο κλειςτό καρότςι μεταφοράσ κλωβϊν μεταξφ μονάδων 34000000-7  Τεμάχιο 1 5.000,00 

A.26 Ηυγόσ  42923110-6 Τεμάχιο 2 800,00 

A.27 Ρρογραμματιηόμενοσ περιςτροφικόσ ανακινθτισ ςωλθναρίων 38436100-1 Τεμάχιο 1 800,00 

A.28 Κερμαινόμενοσ μαγνθτικόσ Αναδευτιρασ 38436400-4 Τεμάχιο 1 500,00 

A.29 Μικροςιφϊνια (pipettes) – ςετ των τεςςάρων τεμαχίων 2,20,200,1000μl 38437100-8 ΣΕΤ 1 400,00 

A.30 Μικροφυγόκεντροσ μικροφ μεγζκουσ  42931120-8 Τεμάχιο 1 195,00 
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A.31 Ψθφιακόσ αναδευτιρασ κυκλικισ τροχιάσ 38436500-5 Τεμάχιο 1 1.100,00 

A.32 Ρεριςτροφικόσ αναδευτιρασ 38436500-5 Τεμάχιο 1 1.065,00 

A.33 Ψθφιακόσ κερμοαντιδραςτιρασ 38000000-5 Τεμάχιο 1 630,00 

A.34 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ 24 κζςεων 42931120-8 Τεμάχιο 1 3.500,00 

A.35 Συςκευι για το αυτόματο ανακάτεμα δειγμάτων (vortex) 38436500-5 Τεμάχιο 3 600,00 

A.36 Μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.37 Μεςαία μονάδα οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 400,00 

A.38 Σφςτθμα κάκετθσ θλεκτροφόρθςθσ πρωτεϊνϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 800,00 

A.39 Σφςτθμα μεταφοράσ πρωτεϊνϊν  38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.40 Τροφοδοτικό ςυςτιματοσ για ςυςκευζσ θλεκτροφόρθςθσ 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.41 Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου  0,5-10 μl 38437100-8 Τεμάχιο 1 100,00 

A.42 8-κάναλο Σιφϊνιο μεταβλθτοφ όγκου 30-300 μl 38437100-8 Τεμάχιο 1 500,00 

A.43 Φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  42931120-8 Τεμάχιο 1 1.800,00 

A.44 Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ μικροςωλθναρίων  42931120-8 Τεμάχιο 1 3.700,00 

A.45 Συςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pH διαλυμάτων 38416000-4 Τεμάχιο 1 550,00 

A.46 Ηυγόσ 2 δεκαδικϊν ψθφίων 42923110-6 Τεμάχιο 1 330,00 

A.47 Ηυγόσ 4 δεκαδικϊν ψθφίων 42923110-6 Τεμάχιο 1 690,00 

A.48 Οριηόντιοσ ανακινθτιρασ (orbital shaker) 38436500-5 Τεμάχιο 1 550,00 

A.49 Κωνικόσ ομογενοποιθτισ/αλεςτισ μαλακϊν ιςτϊν με γουδοχζρι   38436800-8 Τεμάχιο 1 110,00 

A.50 Καλοφπι από ψευδάργυρο με κοιλότθτα για εγκάρςιεσ τομζσ ςε εγκεφάλουσ ποντικϊν 38000000-5 Τεμάχιο 1 600,00 

A.51 Υπολογιςτζσ γενικισ χριςθσ 30213300-8 Τεμάχιο 17 9.945,00 

A.52 Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 21,5” 30231000-7 Τεμάχιο 20 3.000,00 

A.53 Οκόνεσ γενικισ χριςθσ 23,8” 30231000-7 Τεμάχιο 4 680,00 

A.54 Φορθτόσ υπολογιςτισ γενικισ χριςθσ 30213000-5 Τεμάχιο 1 660,00 

A.55 Φορθτόσ υπολογιςτισ υψθλϊν προδιαγραφϊν 30213000-5 Τεμάχιο 1 1.585,00 

A.56 Εφαρμογζσ γραφείου 48300000-1 Τεμάχιο 24 2.160,00 

A.57 Υπολογιςτζσ υψθλϊν προδιαγραφϊν 30213300-8 Τεμάχιο 4 5.600,00 

A.58 Διακομιςτισ αποκικευςθσ 48823000-3 Τεμάχιο  1 8.892,00 

Α.59 Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ 30232110-8 Τεμάχιο 1 80,00 

Α.60 Ρολυμθχάνθμα για Εκτφπωςθ, αντιγραφι, ςάρωςθ, φαξ 42991200-1 Τεμάχιο 1 120,00 

Α.61 Ρολυμθχάνθμα Inkjet χωρίσ φφςιγγεσ μελανιϊν  42991200-1 Τεμάχιο 2 670,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 592.802,40 



 

 

ΑΚΟ 3 - ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ 

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των  …….. € πλζον ΦΡΑ 24%.  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι το ζργο: InfrafrontierGR/Phenotypos: H 
Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και Συμπεριφορικι Φαινοτυπικι ανάλυςθ 
βιολογικϊν οργανιςμϊν μοντζλων για τισ χρόνιεσ εκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ του ανκρϊπου» με Κωδικό 
ΟΡΣ 5002135 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία 2014-2020»» 

Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει αφενόσ τθν αμοιβι του Αναδόχου, 

αφετζρου όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ζξοδα του, ιδίωσ για μζςα, υλικά και 

αμοιβζσ του προςωπικοφ ι οιουδιποτε άλλου τρίτου ικελε χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τισ 

ανάγκεσ τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται ςτθν καταβολι οποιαςδιποτε άλλθσ 

δαπάνθσ.  

ΑΚΟ 4 - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

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.  

ΑΚΟ 5 - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 

 Για τισ προμικειεσ εςωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

 α) πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ (ποςοτικισ και ποιοτικισ) ι, ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 

παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ, 

 β) αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ,  

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου εισ τριπλοφν,   που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε» ι εξοφλθτικι 

απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε». 

δ) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ,  

ε) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ν. 

2238/94 (ΦΕΚ Α 151) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε κρατιςεισ υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06% (άρκρο 4 

του ν. 4013/2011), ςε κράτθςθ υπζρ ΑΕΡΡ φψουσ 0,06% (άρκρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016 και ΥΑ 

1191/2017 ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017). Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου όπωσ και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

 Για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ απαιτοφνται    τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT: 

Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ι φορζα ι 

ςε διαταγι αυτοφ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο προοριςμοφ 

Ριςτοποιθτικό καταγωγισ των υλικϊν εισ τριπλοφν. 

Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν, που κα φζρει τθν ζνδειξθ ότι ζχει εξοφλθκεί 
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Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, ςτθν περίπτωςθ που το τιμολόγιο δεν φζρει ζνδειξθ ότι 

εξοφλικθκε. 

Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν. 

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου,  ςφμφωνα με το άρκρο 212 του Ν.4412/2106 (κα 

προςδιοριςτεί μετά τθν κατακφρωςθ) 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα και αποδεικτικό ειςαγωγισ 

του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα,   

Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το οποίο να 

γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ. 

β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί 

γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο CIF απαιτοφνται : 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ CIF 

δ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον» 

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα ι, ςτθν περίπτωςθ 

αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, κεωρθμζνο αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ,   

Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» ι εξοφλθτικι 

απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» 

Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του ν 4412/2016 .(κα 

προςδιοριςκεί μετά τθν κατακφρωςθ) 

 

ΑΚΟ 6 - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του ςυςτιματοσ που 

προμθκεφει κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε δφο (2) 

ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι αυτι ευκφνθ του 

Αναδόχου περιλαμβάνει : 

Συντιρθςθ του ςυςτιματοσ που προμθκεφει, αναλαμβάνοντασ ειδικότερα, χωρίσ κακυςτζρθςθ και 

με δικά του ζξοδα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ 

και πικανι αντικατάςταςθ όλων των εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ. Εξαίρεςθ των ανωτζρω είναι 

εφόςον οι πικανζσ βλάβεσ ζχουν προκλθκεί από κακό χειριςμό ι ανωτζρα βία ι μθ ενδεδειγμζνθ 

προςταςία του ςυςτιματοσ. 

Ραράδοςθ/εγκατάςταςθ τυχόν επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων ι αναβακμίςεων (upgrade) των 

λογιςμικϊν προγραμμάτων και εγχειριδίων που ςυνοδεφουν το/τα παραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ 

Υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με δικά του ζξοδα, ςε περίπτωςθ που 

τυχόν ελαττϊματα αυτοφ που αναφφονται κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του ςυνόλου αυτοφ. 

Διακεςιμότθτα τουλάχιςτον μια επιπλζον δεκαετία και ςε τιμζσ ελεφκερθσ αγοράσ του 

οποιουδιποτε ανταλλακτικοφ απαιτθκεί για επιςκευι ι αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ που προμικευςε. 

Στο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να παρζχει άμεςο (εντόσ 2 

εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ του) ζλεγχο, διάγνωςθ και επιςκευι τυχόν βλαβϊν του 

ςυςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ που δεν δφναται να διαγνϊςει ι επιςκευάςει τθ βλάβθ, θ ζλευςθ 
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ειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ από τθ μθτρικι εταιρία κα πρζπει να γίνεται το αργότερο εντόσ 

μιασ (1) εβδομάδασ. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ διάγνωςθσ και επιςκευισ του ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει ςε 

καμιά περίπτωςθ να ξεπερνά τισ τρεισ (3) εβδομάδεσ από τθν θμζρα εμφάνιςθσ τθσ δυςλειτουργίασ 

και ενθμζρωςθσ του προμθκευτι.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί, πλιρωσ ι εμπροκζςμωσ, ςε ςχετικό αίτθμα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, εκπίπτει ςτο ςφνολό τθσ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Επιπλζον, οφείλεται 

ποινικι ριτρα  50,00€ για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ επιδιόρκωςθσ τθσ βλάβθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν τελικι παραλαβι τθσ προμικειασ να κατακζςει Εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ λειτουργίασ, θ αξία τθσ οποίασ ανζρχεται ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με χρόνο 

ιςχφοσ είκοςι εφτά (27) μθνϊν.   

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μπορεί να εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν 

4412/2016 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ςτοιχεία που αναφζρονται ς’ αυτό και επιπλζον τον 

αρικμό και τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ . Ι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Χ τθσ 

παροφςασ.. Αν το ςχετικό ζγγραφο δεν είναι διατυπωμζνο ςτα ελλθνικά, κα ςυνοδεφεται από 

επίςθμθ μετάφραςθ  από πρόςωπα που είναι αρμόδια ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία ι από 

τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ ςφνταξθσ του εγγράφου. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ παραμζνει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τρεισ (3) μινεσ επιπλζον του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται από 

τον ανάδοχο. 

 

ΑΚΟ 7 - ΡΑΑΔΟΣΘ  

Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τον Ανάδοχο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν 

και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  

Μετά από κάκε παράδοςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα του προμθκευτι που 

υποβάλλεται εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

εφόςον ο προμθκευτισ ςυναινεί ςε αυτό, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 

ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μιςό του αρχικοφ ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ μετά 

τθν υποβολι του αιτιματοσ του προμθκευτι. 

 

ΑΚΟ 8 – ΚΥΩΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΚΕΣΜΘ ΡΑΑΔΟΣΘ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (με τθν τυχόν παράταςθ 

που δόκθκε) του επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. Εάν τα υλικά / εξοπλιςμόσ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 

χρθςιμοποίθςθ και άλλων υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο επιβάλλεται επί τθσ 
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ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) του ςυνόλου των υλικϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 207 

του Ν.4412/2016. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου , γίνεται με παρακράτθςθ από το υπόλοιπο του οφειλόμενου  ςτον 

Ανάδοχο τίμθμα ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό εντόσ ευλόγωσ 

ταςςομζνου προσ τοφτο χρονικοφ διαςτιματοσ.  

Σε περίπτωςθ Αναδόχου με τθν μορφι τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν καταβολι του. 

 

ΑΚΟ 9 - ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυςτινει 

προσ το ςκοπό αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται αμζςωσ μετά τθν 

τοποκζτθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. Θ οριςτικι παραλαβι ςυντελείται είκοςι (20) 

θμζρεσ μετά από τθν προςωρινι παραλαβι, διάςτθμα μζςα ςτον οποίο διενεργοφνται οι 

προβλεπόμενοι από τθ διακιρυξθ ζλεγχοι . Θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) 

εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι του. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ ςτθν οποία καλείται να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ, διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Θ 

παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ωσ ακολοφκωσ: 

Λ. Σε ζνα πρϊτο ςτάδιο, ο Ανάδοχοσ, εντόσ των τριϊν  (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα παραδϊςει, κα εγκαταςτιςει και κα κζςει ςε δοκιμαςτικι – πλιρθ λειτουργία το 

ςφνολο του εξοπλιςμοφ, όπωσ αυτόσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Θ 

ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου κα επιτευχκεί, εφόςον διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ 

θ πιςτι και εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από πλευράσ του Αναδόχου. Θ 

πιςτοποίθςθ τθσ παραλαβισ αυτισ γίνεται με το Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. 

ΛΛ. Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο ακολουκεί θ οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν επιτυχι και ολοςχερι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα. Θ πιςτοποίθςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ 

γίνεται με το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τίκεται ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ δεν 

εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να εκφράςει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τισ 

απόψεισ τθσ και να τισ αποςτείλει άμεςα ςτον Ανάδοχο. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι μπορεί να κζτει και ρθτι προκεςμία ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να λάβει υπόψθ του τισ ανωτζρω απόψεισ και να καταβάλει κάκε 

προςπάκεια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρροσ τον ςκοπό 

αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άμεςα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Πλα τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται ςτον 

προμθκευτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 208 του Ν.4412/2016. 

Εάν θ παραλαβι δεν πραγματοποιθκεί μζςα ςτο ωσ άνω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι ςυντελείται 

αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με βάςθ μόνο το αποδεικτικό 
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ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα άρκρα 209 και 213 του 

Ν.4412/2016.  

 

ΑΚΟ 10 - ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ λαμβάνει χϊρα εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

παροφςασ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του/ων προϊόντοσ/ων που περιγράφεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

παροφςασ, τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ και τθν κζςθ του ςε λειτουργία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των 

υλικϊν και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, κακϊσ και  τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 

υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν 

αποκικθ υποδοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο 

από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ 

ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει 

κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα παράταςθσ 

τθσ προκεςμίασ, με ρθτι αναφορά του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ αιτθκείςασ παράταςθσ. Αιτιολογεί 

δε πλιρωσ το αίτθμά του. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί του αιτιματοσ του Αναδόχου και 

προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα τθσ τυχόν εγκρικείςασ παράταςθσ.  

Ραράταςθ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ακολουκεί τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία ζγκριςθσ. Είναι 

δυνατόν να εγκρικεί ωςτόςο και για άλλουσ λόγουσ πζρα των ανωτζρω, εφόςον ο Ανάδοχοσ 

δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ τελικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΚΟ 11 - ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτθν ζδρα τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ και διακζτει ςτον Ανάδοχο το προςωπικό που απαιτείται για τισ 

ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι 

και εν γζνει κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ, είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και 

διευκολφνει τον Ανάδοχο ςτο ζργο του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επιςτροφι των ανωτζρω μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τθν με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Ενθμερϊνει μάλιςτα εγγράφωσ τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδράμει τον Ανάδοχο ςτθν επικοινωνία του με άλλουσ φορείσ, δθμόςιουσ ι 

ιδιωτικοφσ, που τυχόν εμπλζκονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία 

αυτι απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με τιρθςθ 

βζβαια όλων διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

ΑΚΟ 12 - ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ με προςοχι, επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ του, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
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Ο Ανάδοχοσ διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνικι άποψθ και 

εξαςφαλίηει τθν καταλλθλότθτα, αςφάλεια, ζγκαιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

παρεχόμενου εξοπλιςμοφ.  

Ο Ανάδοχοσ διακζτει προσ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ το πλζον κατάλλθλο, ζμπειρο και εξειδικευμζνο 

προςωπικό, το οποίο δεν ςυνδζεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου και κατά 

ςυνζπεια ουδόλωσ τθν επιβαρφνει με υποχρεϊςεισ για καταβολζσ μιςκϊν, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων, 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

 

ΑΚΟ 13 - ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ – ΕΧΕΜΥΚΕΛΑ 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα ζγγραφα, κάκε 

ςχετικι επικοινωνία του με τθν Ανακζτουςα Αρχι και εν γζνει κάκε πλθροφορία που τεκεί υπόψθ 

του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ακόμθ και εάν αφορά γενικότερα τουσ χϊρουσ ι τα 

διάφορα ςυςτιματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είναι αυςτθρϊσ εμπιςτευτικά («άκρωσ απόρρθτεσ 

πλθροφορίεσ»).  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά ςυνζπεια να μθν αποκαλφπτει, διοχετεφει ι γνωςτοποιεί ςε τρίτα 

μζρθ οποιαδιποτε πλθροφορία πθγάηει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, τισ χρθςιμοποιεί δε 

αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται παράλλθλα να διαςφαλίηει ότι και όλοι οι υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ του κλπ 

είναι εν γνϊςει των υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ςυμφωνοφν με αυτζσ και εγγυϊνται τθν τιρθςι τουσ. 

Ραράβαςθ τθσ ωσ άνω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Αναδόχου επιφζρει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ άλλου δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

ΑΚΟ 14 - ΚΛΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΛΣΘ 

Θ αςφάλιςθ γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι εταιρία τθσ 

επιλογισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καλφπτει κινδφνουσ αςφάλιςθσ τθσ δικισ τθσ επιλογισ, 

ανάλογουσ με τθ φφςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τα περιςτατικά του ταξιδιοφ, τθ ςυςκευαςία 

και άλλουσ ςυναφείσ παράγοντεσ (το άρκρο κα εξειδικευτεί μετά τθν κατακφρωςθ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων, θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηόμενων κινδφνων γίνεται 

ςφμφωνα με τθ ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ και περιλαμβάνει τθν παραμονι των αναλωςίμων 

ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ intransit τθσ Ελλάδασ για 45 θμζρεσ από τθν άφιξι 

τουσ. 

Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει τθν αξία CIF τθσ  ςφμβαςθσ πλζον 5%. 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ τουσ. Υποχρεοφται δε ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι 

απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ 

μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και να 

μεριμνά όπωσ και οι τυχόν υπεργολάβοι αυτοφ πράττουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν ι βλαβϊν ςε πρόςωπα, πράγματα ι εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων.  
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ΑΚΟ 15 – ΕΥΚΥΝΘ - ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, αςτικά (υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για κετικι και αποκετικι ηθμία)  και 

ποινικά, για κάκε βλάβθ ςϊματοσ, υγείασ, περιουςίασ, εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του 

προςωπικοφ τθσ ι τρίτων που ςχετίηεται και οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβςςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία ι θκικι 

βλάβθ που προξενεί ςε αυτιν, με υπαιτιότθτα του ίδιου ι των προςτθκζντων του ι των τυχόν 

υπεργολάβων του, ακόμθ και λόγω ελαφριάσ αμζλειασ, κατά ι με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία ι θκικι 

βλάβθ που προκφπτει από απαίτθςθ τρίτων ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ από τθν 

χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων, εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν 

ςθμάτων κλπ.. Αναλαμβάνει επίςθσ να ςυνδράμει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο, 

ιδίωσ τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, δικαςτικισ ι 

εξϊδικθσ, με τρίτουσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του μθ εκπλιρωςθ ι πλθμμελι 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

 

ΑΚΟ 16 - ΕΚΧΩΘΣΕΛΣ – ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΕΛΣ  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςι του 

απορρζει από αυτι. 

Κατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε 

τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

ΑΚΟ 17 - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο 

ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 

Θ διαδικαςία κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και οι τυχόν επιπλζον κυρϊςεισ που επιβάλλονται ακροιςτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 

203 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ όταν: 

α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ μπορεί να του παραςχεκεί θ 

δυνατότθτα παράδοςθσ του υλικοφ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ που γίνεται ςε βάροσ του, πζραν τθσ οποίασ ουδεμία παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

απορριφκζντοσ υλικοφ γίνεται δεκτι. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία υποχρεωτικά τον καλεί προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι 

διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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β. Ρρομικεια του υλικοφ ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου είτε από τουσ υπόλοιπουσ προμθκευτζσ 

που είχαν λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί για διαπραγμάτευςθ, είτε με διενζργεια 

διαγωνιςμοφ, είτε με διαπραγμάτευςθ. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του δθμοςίου ι 

τυχόν διαφζρον που κα προκφψει, καταλογίηεται ςε βάροσ του εκπτϊτου Αναδόχου. Ο καταλογιςμόσ 

αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα προμικεια του υλικοφ, κατά 

τα παραπάνω οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται 

με βάςθ κάκε ςτοιχείο, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ 

πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν 

γ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των προμθκειϊν των φορζων 

που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2286/1995 

δ. Καταλογιςμόσ ςτον Ανάδοχο ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των υλικϊν, για τα οποία κθρφχκθκε 

ζκπτωτοσ, όταν του δόκθκε το δικαίωμα να παραδϊςει τα υλικά μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ 

θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ανεξάρτθτα εάν τελικά ζκανε ι όχι χριςθ του 

δικαιϊματοσ αυτοφ 

ε. Είςπραξθ εντόκωσ τθσ τυχόν προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 

Ανάδοχο, είτε από ποςόν που τυχόν δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, 

είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 

θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

Σε περίπτωςθ που θ προμικεια υλικοφ ςε βάροσ εκπτϊτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίθςθ όρων 

ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, 

κατά τον υπολογιςμό του διαφζροντοσ ςε βάροσ του, λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά που τυχόν 

προκφπτει από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία 

ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό. 

 ΑΚΟ 18 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί κάποιον 

από τουσ όρουσ τθσ . 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν χρονικι ςτιγμι περιζλευςισ τθσ ςτον 

Ανάδοχο.  

Θ δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν αναιρεί τθν δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να 

τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ των παραβάςεων τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι το 

αποτζλεςμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω ταχκείςασ 

προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν 

παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν επιςτροφι κάκε 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ κακϊσ και τθν ανόρκωςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ 

που υπζςτθ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ εκ μζρουσ του 

Αναδόχου. 

Ραράλλθλα με τθν επιβολι των κυρϊςεων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ, θ 

Ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται ι δφναται αναλόγωσ να κθρφξει και τον Ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα 

με τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 17 τθσ παροφςασ.  

 

ΑΚΟ 19 – ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 
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Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 

αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ 

ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνο να αποδείξει τθν επικαλοφμενθ από αυτόν ανωτζρα βία μζςα ςε 20 

θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ ςυνιςτοφν. Είναι υποχρεωμζνοσ να 

αναφερκεί εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία. 

ΑΚΟ 20 - ΕΜΘΝΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ τθσ παροφςασ ικελε κρικεί άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ, 

τζτοια ακυρότθτα δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι δε ςυμβαλλόμενοι 

καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να μθν ανατραπεί θ 

λογικι και οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ κακυςτζρθςθ ι θ παράλειψθ άςκθςθσ από ςυμβαλλόμενο μζροσ οποιουδιποτε από τα 

δικαιϊματα τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςι του από αυτά. 

Θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι των όρων που περιζχει. 

Τα υπογράφοντα τθν παροφςα ςφμβαςθ μζρθ κατά ρθτι διλωςι τουσ ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι 

ικανότθτα για τισ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν. 

ΑΚΟ 21 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 

Θ παροφςα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο  και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 

πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του δικαιϊματοσ. 

Για κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τα μζρθ 

προςπακοφν να επιλφςουν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ. 

 Ο προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε απόφαςθ αυτισ που επιβάλλει ςε βάροσ του κυρϊςεισ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι μετά από ειςιγθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων / 

Ρροςφυγϊν που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 παράγραφοσ 11 περίπτωςθ β και δϋ του ν. 

4412/2016. Θ εν λόγω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν είναι δεκτικι περαιτζρω προςβολισ με 

άλλθ διοικθτικι προςφυγι, παρά μόνο ςτα δικαςτιρια.  

Σε περίπτωςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια, αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια με ζδρα τθν 

Ακινα. 

 

ΑΚΟ 22 - ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ. Καταρτίςτθκε δε ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάκε πρωτότυπο υπογράφτθκε από 

τουσ εκπροςϊπουσ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από δφο (2) πρωτότυπα ζλαβαν θ 

Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ αντίςτοιχα. 

 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
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Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ       Για τθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  
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