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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 ςτθν καρτζλα procurement calls 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 διαδικαςία του άρκρου 117 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»
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 7 τθσ Ρράξθσ : «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελλθνικι
Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και Συμπεριφορικι Φαινοτυπικι ανάλυςθ βιολογικϊν
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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 ερευνθτικϊν αναλωςίμων όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ Ι
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : και ςυμπλθρωματικοφ CPV όπωσ φαίνονται
ςτον παρακάτω πίνακα.
Σθμειϊνεται ότι επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα ι το ςφνολο των ειδϊν/τμθμάτων Α.1 - Α.142 του διαγωνιςμοφ που φαίνονται ςτον παρακάτω
Ρίνακα. Οι προςφορζσ κα κρίνονται ανά είδοσ/τμιμα.

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ
Azoxymethane 13.4 M, ≥98% 100MG
Dextran sulfate salt reagent 500G
TNBS (2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution)
5 % (w/v) in H2O
M.TUBERCULOSIS H37 RA, DESICCATED, 6 X 100MG
Freund’s Adjuvant, Incomplete 6X10ML
Freund's adj. complete
Pertusis toxin
Ultra-LEAF Purified anti-mouse CD3e Antibody (1 mg)
Ultra-LEAFPurified Armenian Hamster IgG Isotype (1 mg)
Albumin from chicken egg white 5G
Alu-gels
Feeding tubes (pack of 250)
Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red 100ML

CPV
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696300-8
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696300-8
19520000-7
33696500-0

Σελίδα 6 από 107

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ)
100MG
500G
10ML
6 X 100MG
6X10ML
6X10ML
2mg
1 mg
1 mg
5g
50 ml
pack of 250
100ml

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

1

976,00

1

2900,00

1

169,00

1

1200,00

1

300,00

1

176,00

1

185,15

1

2077,00

1

168,00

1

292,00

1

253,00

1

24,00

1

539,00

5

58,10
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u
100 mL
L-GLUTAMINE(100X) 100 mL
RPMI 1640 Medium, no glutamine
DMEM 10x 500ml
Water for injection (WFI) 1lt
FBS GIBCO 41G3912K
CRYOVIALS CORNING 2.0ML (500 pcs)
SSofastEVAGreen supermix 500x20μl reaction (5x 1 ml)
SYBR FAST KAPA Universal
GLYCOGEN(20mg)
RQ1 RNase-Free DNase
TRI Reagent 200ML
PRIMER SCALE 10
STRIP TUBES AND CAPS 0.1ML
dNTP Set 100 mM Solutions
NTP Set, Tris buffered (NTPs for IVT)
Oligo d(T)18 mRNA Primer 5 A260 units
RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor 5,000 units
M-MLV reverse transcriptase 50,000u
PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit 25 preps
CULT. DISH 100X20mm, 55cm2 Case of 500
Tissue culture dishes 150mm(10bag/100case)
12-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped,
Sterile (50/case)
Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually

33651520-9
33651520-9
33696500-0
24931250-6
33696300-8
33696500-0
19520000-7
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696500-0
33696500-0
33696500-0
19520000-7
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33651520-9
33651520-9
19520000-7
19520000-7

100 mL
100 mL
500ml
500ml
1lt
500ml
250
5ml
kit of 10ml
20mg
1000 units
200ml
300 βάςεισ
250x4=1000 tubes
100mM each
4 x 0,25 ml
5 A260 units
5,000 units
50000 units
25 preps
Case of 500
(10bag/100case)

19520000-7
19520000-7
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5

64,65

5

45,50

10

62,10

2

44,00

10

15,00

10

765,00

1

95,00

1

352,00

1

300,00

1

119,00

1

68,00

1

244,00

300

69,00

3

525,00

1

46,75

1

110,28

1

90,00

1

125,00

1

285,00

1

275,00

1

140,00

1

93,00

50/case

1

108,00

100/case

1

157,00
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Wrapped, Sterile 100/case
CELL CULTURE CLUSTER 96 WELL FB
FLASKS 75 cm2, case of 60
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ 45 CM 1pc
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 100mx30cm
ΜΕΜΒΑΝΘ ΤΟΦΙΜΩΝ VELER 250mx30cm C.BOX
AUTOCLAVE ΤΑΕ 50mmX19mm
0.2ml individual PCR Tubes Flat cap, 1000 tubes
50ML Conical tubes with case 1x300
Pipette tip 1000µl (BLUE TIPS) (250bag/5000 case)
15ML Conical tubes with case 500/case
SEROLOGICAL PIPETTES,10ML(PACK OF 500)
YELLOW TIPS 200ml(500bag/10000case)
Pipette tip 10μl neutral (1000/bag,10000case)
MICRO TUBES 1.5ML  (case of 5000pcs)
MICROTUBE 0.5ml  (5000pieces)
Pipettes Pasteur glass 225mm Pk250
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT SMALL
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT MEDIUM
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE EXTRA LIGHT LARGE

59

SYRINGE 5ML 21GA1 ½

60
61
62

ΣΥΙΓΓΑ με βελόνα 1ml (120 TEM)
VENFLON CANNULA (50 pcs)
96 well styrene plate V bottom (100/case)

19520000-7
19520000-7
39830000-9
33790000-4
39830000-9
39830000-9
33790000-4
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
19520000-7
18424300-0
18424300-0
18424300-0
33790000-4

(50pcs/case)
PACK OF 60
1 pack
1pc
1 pack (1 kg)
TMX
1
1000 tubes
1x300
5000 case
500/case
PACK OF 500
10000case
1000/bag,10000case
case of 5000pcs
5000 pieces
250 pieces
200
200
200

33790000-4
33790000-4
19520000-7
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1

72,00

1

150,00

2

30,00

1

5,00

3

17,28

1

3,00

1

6,90

6

240,00

3

165,00

4

108,00

3

252,00

3

186,00

4

200,00

3

540,00

2

134,00

2

200,00

3

36,00

13

123,50

10

95,00

10

95,00

100

3

30,00

120
50
100

10

180,00

1

35,00

1

129,00
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ULTRA CLEAR TUBES 5ML
1,5 ml tubes safe-lock
Petri dishes (92mmx16mm)
SCALPEL BLADE Isolab, 100pcs
BIJOU PS-TUBE 7ML (700/case)
STORAGE BOXES MICRO TUBES
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jars
with Closure 1000 ml, pack of 6
SafeSeal tube 0.5ml, brown 2.000/case
Phosstop cockail Tablets(10 TABLETS)
PROTEINASE K/ROCHE(100MG)
Prestained Protein Marker BlueStar για 100 minigels
TEMED 50 ml
Formalin (BDH)5lt
Acetone for analysis(2,5L)
Glycine 5kg
Xylene, for analysis 2,5l
Methanol 25l
Collagenase from Clostridium histolyticum1G
Diethyl pyrocarbonate 97%pure 25gr
Citric acid
Brain Heart Infusion 500g
Blood Agar (OXOID)
MacConkey agar
Tryptic Soy Broth
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 24Χ50ΜΜ PACK OF 100

19520000-7
19520000-7
19520000-7
33790000-4
19520000-7
33790000-4

50
1000
480
100
700
1

33790000-4
19520000-7
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33790000-4

Σελίδα 9 από 107

1

145,00

1

45,00

2

94,00

1

11,50

1

103,66

10

30,00

6

1

48,00

2000
10 tablets
100 mg
για 100 minigels
50ml
5lt
2,5L
5kg
2,5l
25l
1G
25g
100g
500g
500g
500g
100g
PACK OF 100

1

80,60

1

130,00

1

117,00

1

93,00

1

0,00

2

62,00

1

12,00

1

155,00

1

19,00

1

50,00

1

720,00

1

75,00

1

27,00

1

175,00

1

60,00

2

130,00

1

40,00

10

50,00
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

O.C.T. compound, mounting media for cryotomy 125 ml
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35 50PCS
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35 100PCS
Vectastain Alkaline Phosphatase ABC-KIT
Falcon® 5mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap,
Sterile, 125/Pack, 1000/Case
Biotin anti-mouse/human CD45R/B220 Antibody
Biotin CD45(Lys5) 50 μg
Anti-HuR Antibody
Anti-MAPKAP-K2 Antibody, clone 7H4.2
Anti-AUF1 Antibody
Normal rabbit IgG
VIRKON POWDER 5KG
Q5® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase 100U
Monarch® PCR & DNA Cleanup Kit (5 μg)
10x NEBuffer 3
EnGen® Mutation Detection Kit
agarose high resolution
Chorionic gonadotropin human
Parrafin oil
WHATMAN 100/box
35mm TC dishes
CELL CULTURE DISHES 60X15mm Case of 500
Γάντια latex χωρίσ ποφδρα (small)
Γάντια latex χωρίσ ποφδρα (medium)
ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ 10ML

33696500-0
33790000-4
33790000-4
33696500-0

125 ml
50PCS
50PCS
1 kit

2

50,00

1

120,00

1

100,00

1

290,00

19520000-7

125/Pack

1

73,00

33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696500-0
33696300-8
33696500-0
33696300-8
33790000-4
19520000-7
19520000-7
33790000-4
33790000-4
33790000-4

50 μg
50 μg
100 μg
200 μg
200 μg
0,5 ml
5 kg
1 vial (100U)
1 box (50 react)
1 pack(5 vials)
1 box (25 react)
1 pack (25 gr)
1 vial (2500 U)
1 bottle (1L)
1 box (100 pcs)
1 pack (500 pcs)
1 pack (500 pcs)
1 pack (100 pcs)
1 pack (100 pcs)
1 pack (100 pcs)

1

35,00
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1

54,60

1

364,00

1

332,00

1

332,00

1

21,00

1

90,00

2

220,00

2

176,00

1

22,00

1

210,00

1

223,00

1

93,70

2

90,20

2

500,00

5

550,00

1

80,50

20

100,00

20

100,00

5

60,00
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Serological pipettes 25ml(200 piece/case)
Pasteur pipettes 250pcs
MICRO TUBES 1.5ML  (case of 5000pcs)
GeneRuler 100 bp DNA Ladder 50 µg
100mM dNTPs set 4 x 0.25 mL
Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical
specification of Ph.Eur. 5L
Acetone for analysis(2,5L)
Xylene, Certified AR for Analysis, 2,5l
PAPANIKOLAOY S SOLUTION 1a HARRIS HEMATOXYLIN SOLUTION
EOSIN Y (YELLOWISH) POWDER
HEMATOXYLIN CRYST POWDER 100g MERCK KatNo 1043020100
3LUXOL FAST BLUE POWDER 25g ACROSS 212170250 FISHERSCI.COM
4PHOSPHPMOLYBDIC ACID HYDRATE SIGMA 79560-100
Ethanol 96 % denatured min. 96 %, with 1 % MEK 25 l
Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical
specification of Ph.Eur. 5L
PARAMAT EXTRA GURR 2,5 KG
Formalin (BDH) 5 Lt
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ 24Χ50ΜΜ PACK OF 100
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΣΚΙΝΩΣΘΣ(PACK OF 500)
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35 PACK OF 50
ΛΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35
Microscope slides KNITTEL pack/50
SUPERFROST PLUS MICROSCOPE SLIDES PK OF 72
Slide Box for 100 Slides

19520000-7
33790000-4
19520000-7
33696500-0
33651520-9

1 case (200 pcs)
1 box (250pcs)
1 box (5000pcs)
1 vial (50 µg)
1 box (4 x 0.25 mL)

3

195,00

2

44,00

1

66,50

1

60,40

1

57,97

33696300-8

1 bottle (2,5lt)

1

190,00

33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8
33696300-8

2,5L
2,5l
2.5 l
100 g
100 g
25g
100G
25 l

4

44,00

4

76,00

1

220,00

1

128,00

1

432,00

1

58,00

1

130,00

1

150,00

33696300-8

5lt

1

185,00

33696300-8
33696300-8
33790000-4
33790000-4
33790000-4
33790000-4
33790000-4
33790000-4
33790000-4

2,5 KG
5 Lt
PACK OF 100
PACK OF 500
PACK OF 50
PACK OF 50
pack/50
PK OF 72
1EA

4

188,00

2

62,00

30

150,00

1

145,00

3

360,00

3

360,00

50

150,00

5

140,00

10

95,00
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137
138
139
140
141
142

NUCLEAR FAST RED 500ml
Periodic acid
Sciff s Reagent
Biopsy Pads Bio-optica
ANILINE BLUE
BIEBRICH SCARLET
ΣΥΝΟΛΟ

33696500-0
33696300-8
33696300-8
33790000-4
33696300-8
33696300-8

500ml
25gr
500 ml
pack of 500
25g
100g

1

220,00

1

125,00

1

45,00

2

12,00

1

58,00

1

65,70
27.520,54
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1.3.2 Εκτιμϊμενθ αξία
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο των ειδϊν/τμθμάτων ανζρχεται ςτο ποςό των
34.125,47 €ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 27.520,54 € ΦΡΑ :
6.604,93 €) 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 των προσ προμικεια υλικϊν 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/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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) Κδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ 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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1.5



τθν με αρικμό πρωτ. 5526/1661/Α2/31.10.2018 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο
«InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Μοριακι και
Συμπεριφορικι Φαινοτυπικι ανάλυςθ βιολογικϊν οργανιςμϊν μοντζλων για τισ χρόνιεσ
εκφυλιςτικζσ
αςκζνειεσ
του
ανκρϊπου»
ςτο
Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» που ζλαβε κωδικό MIS
5002135.



τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο ΡΔΕ αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ14510050.



τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018 πίςτωςθ.



τθν απόφαςθ τθσ με αρικμό 204/25-06-2018 ςυνεδρίασ του ΔΣ περί ζγκριςθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ με χριςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ παρ. 10 του άρκρου 6 του ν. 4412/16,
ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυγκρότθςθσ των επιτροπϊν διαγωνιςμοφ.



τθν με αρικμό ΑΔΑ/ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27/08/2018. και ϊρα 15:00μμ
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (οδόσ Αλ. Φλζμιγκ αρ. 34)
28/08/2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00πμ
1.6

ςτισ

Δθμοςιότθτα

Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ : Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα
διαδικαςία
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 117
παρ. 2 και 66 ν 4412/2016 .
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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ
κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.fleming.gr ςτθν διαδρομι : procurement calls , ςτισ 25/07/2018
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
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 παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
αυτισ.




το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ [ΤΕΥΔ]



το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ.

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

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα ςυμβατικά τεφχθ διατίκενται και ςτθν ιςτοςελίδα
(http://www.fleming.gr/) ςτθν καρτζλα «PROCUREMENT CALLS».

τθσ

ανακζτουςασ

αρχισ

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των ςυμβατικϊν τευχϊν μζχρι και τθν
27/08/2018, από τθν ζδρα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ (Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 16672),
Γραφείο Ρρομθκειϊν, υπεφκυνοσ κοσ Ρ. Σκουλοφδθσ, τθλ. 210-9656310 εςωτ: 226. Θ παραλαβι κα
γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, είτε με ταχυμεταφορικι (courier)
μετά από ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ παραλαβισ των τευχϊν
μζςω ταχυμεταφορικισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και
ορκι παράδοςι τουσ ςτον ενδιαφερόμενο .

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων και παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν
υποβάλλονται , το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ.
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 δφο (2) 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.
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.
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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.
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
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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 : Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα διαδικαςία

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
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 αμετάκλθτθ 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 Ιουλίου 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 Ιουνίου 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
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
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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
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,
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(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,
(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.
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. 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.

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
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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
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 2013-2016 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)

Δεν απαιτείται
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 Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II., το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
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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 ΤΕΥΔ
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 ΤΕΥΔ 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 ΙΚΑ).
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
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
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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) Ιςολογιςμοφσ 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) ΙSO 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
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
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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, ΙΚΕ, 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
αξιολόγθςθσ:
ΚΛΤΘΛΟ

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

Κ1: Τεχνικζσ
προδιαγραφζσ

Ρλιρθσ κάλυψθ όλων των απαιτοφμενων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

100%

100%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ του παραπάνω κριτθρίου αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100 ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Εάν δεν ικανοποιοφνται όλοι οι
όροι, θ προςφορά απορρίπτεται. Θ βακμολογία μπορεί να αυξθκεί μζχρι τουσ 120 βακμοφσ εάν
υπερκαλφπτονται οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, π.χ. μζςω προςφοράσ μεγαλφτερθσ
ποςότθτασ, υψθλότερθσ κακαρότθτασ χθμικϊν ουςιϊν, ι καλφτερθσ ποιότθτασ ι λειτουργικότθτασ
υλικϊν, όπωσ διαπιςτϊνεται από τθν εξζταςθ δειγμάτων των προςφερόμενων ειδϊν, που
αξιολογοφνται ςε εργαςτθριακό περιβάλλον και ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πειραματικζσ διεργαςίεσ για τισ
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οποίεσ προορίηονται. Θ επιπλζον βακμολόγθςθ ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ, γίνεται μόνον εφόςον
κρίνεται ότι οι επιπρόςκετεσ αυτζσ ιδιότθτεσ είναι ςθμαντικζσ για τθν επιτζλεςθ των εργαςιϊν για
τισ οποίεσ προορίηονται τα προςφερόμενα είδθ.
Το κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ προςκόμιςθ δειγμάτων είναι δυνθτικι και κα αξιολογθκεί ςτα πλαίςια βακμολόγθςθσ τθσ
υπερκάλυψθσ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ μετά από εργαςτθριακό ζλεγχο ςε ςυνδυαςμό με πρακτικι δοκιμαςία που κα
πραγματοποιθκεί ςτα εργαςτιρια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κα πρζπει να προςκομιςκεί ζνα
δείγμα από κάκε είδοσ/τμιμα, ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ επί αποδείξει κατά τθν
κατάκεςθ των προςφορϊν. Τα δείγματα λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν είναι δυνατόν να
επιςτρζφονται.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογίασ τθσ, ιτοι αυτι ςτθν οποία ο Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο:
Λ =

2.4

Ρροςφερκείςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο
Ραράρτθμα Ι. τθσ Διακιρυξθσ, είτε για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ
είτε ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ .
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Αλ. Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ) /
Γραφείο Ρρομθκειϊν, υπεφκυνοσ κοσ Ρζτροσ Σκουλοφδθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ.

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.
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Στα πλαίςια βακμολόγθςθσ τθσ υπερκάλυψθσ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των άρκρων
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ, κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ είναι
δυνθτικι θ προςκόμιςθ δειγμάτων που κα αξιολογθκεί μετά από εργαςτθριακό ζλεγχο ςε
ςυνδυαςμό με πρακτικι δοκιμαςία που κα πραγματοποιθκεί ςτα εργαςτιρια τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να προςκομίςουν επί αποδείξει ,κατά τθν κατάκεςθ των
προςφορϊν τουσ , ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζνα (1) δείγμα από κάκε προςφερόμενο
είδοσ//τμιμα. Τα δείγματα λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν είναι δυνατόν να επιςτραφοφν.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με ςαφι τρόπο 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 και υπογράφουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ
προςφορά ςφμφωνα με τα υποδείγματα των αντίςτοιχων Ραραρτθμάτων.
2.4.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ ςε ζντυπθ μορφι

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
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ.), όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 79 του ν. 4412/2016 (Ραράρτθμα ΙΙ)
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 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, 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 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
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

Αποςφράγιςθ προςφορϊν

Το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ , ςφμφωνα
με τθν παρ. 4 του άρκρου 117 του ν. 4412/2016, τθν 28/08/2018 και ϊρα 11:00πμ. ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:


Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»



Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»,

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, κάκε 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 αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν
μζςω των αρμόδιων 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.
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.
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
ίδια ςυνεδρίαςθ . Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 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 ςτθ ςυνζχεια κατά τθ ίδια ςυνεδρίαςθ ςτθν αξιολόγθςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν. .
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
1
ανακζτουςα αρχι 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.
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο είναι διακριτά τα αποτελζςματα των δφο
επί μζρουσ ςταδίων, με το οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι των
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προςφορϊν, τθν κατάταξθ τουσ με βάςθ τα οριηόμενα με τθν παροφςα κριτιρια ανάκεςθσ και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου .
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
«Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ . Κατά τθσ εν
λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 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 .
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ
προςωρινοφ αναδόχου

δικαιολογθτικϊν

προςωρινοφ

αναδόχου-

Δικαιολογθτικά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 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 δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ

Αν 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, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ 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 ΤΕΥΔ , 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,

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.
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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.
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, 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 ςφμβαςθ 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
ζνςταςθ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ
πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτα άρκρα 127 επ του ν.4412/2016Για
τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε
(5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται,
με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα
τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
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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.
4.1

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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.V 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.
5.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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. Ιδίωσ 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.
6.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε χρονικό διάςτθμα ζνα (1) μινα
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 .
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.
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ
πραγματοποιείται αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ των υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ και τον μακροςκοπικό ζλεγχο .
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 επ. 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 : Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα διαδικαςία
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ– Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων –Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

A/A

ΕΛΔΟΣ

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ

Azoxymethane 13.4 M,
≥98% 100MG

Συγκζντρωςθ: 13,4M,
Υγρι μορφι,
Κακαρότθτα (GC): ≥98%,
CAS Number: 25843-45-2,
Linear Formula: CH3N=N(→O)CH3
Molecular Weight: 74.08
MDL number: MFCD00126912
PubChem Substance ID: 329770827
Ρροτεινόμενθ χριςθ ςε μοντζλα επαγωγισ καρκίνου του εντζρου ςε ηϊα
εργαςτθρίου.

Dextran sulfate salt
reagent 500G

Colitis grade,
Λευκι ςκόνθ,
CAS Number: 9011-18-1
Molecular Weight: 36,000-50,000
MDL Number: MFCD00081551,
Ρροτεινόμενθ χριςθ ςε μοντζλα επαγωγισ κολίτιδασ ςε ηϊα εργαςτθρίου.

3

TNBS (2,4,6Trinitrobenzenesulfonic
acid solution)

5 % (w/v) ςε H2O,
Υγρι μορφι,
• CAS Number: 2508-19-2,
• Empirical Formula (Hill Notation): C6H3N3O9S
Molecular Weight: 293.17
MDL number: MFCD00064382
• PubChem Substance ID: 24898307,
• Ρροτεινόμενθ χριςθ ςε μοντζλα επαγωγισ κολίτιδασ ςε ηϊα εργαςτθρίου.

4

5 % (w/v) in H2O

Purificationn >99% by HPLC in opposite phase with detection UV to 220Nm.
Modification N-terminal :[H], C-terminal:[OH]

5

M.TUBERCULOSIS H37 RA,
DESICCATED, 6 X 100MG

Killed M. tuberculosis H37 Ra for use in adjuvants
For Use With (Application): Immunological studies with laboratory animals

6

Freund’s Adjuvant,
Incomplete 6X10ML

Clear amber liquid. Prepared from non-metabolizable oils
(paraffin oil and mannide monooleate). Each ml of contains 0.85 ml of paraffin oil
and
0.15 ml of mannide monooleate

7

Freund's adj. complete

Clear amber liquid containing particulate matter
(dried cells).Prepared from non-metabolizable oils
(paraffin oil and mannide monooleate). If it also
contains killed Mycobacterium tuberculosis. Each ml of F 5881 contains 1 mg of
heat-killed and
dried Mycobacterium tuberculosis (strain H37Ra, ATCC
25177), 0.85 ml paraffin oil and 0.15 ml of mannide
monooleate

8

Pertusis toxin

Isolated form Gram-negative coccobacillus Bordetella pertussis, purified aqueous
glycerol solution

1

2
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9

Ultra-LEAF Purified antimouse CD3e Antibody (1
mg)

10

Ultra-LEAFPurified
Armenian Hamster IgG
Isotype (1 mg)

11

Albumin from chicken egg
white 5G

12

13

14

15
16

Alu-gels

Reactivity Mouse, Clone 145-2C11, Host Armenian Hamster IgG,Immunogen H2Kb-specific mouse cytotoxic T lymphocyte clone BM10-37, Formulation 0.2 µm
filtered in phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing no preservative.
Endotoxin level is <0.01 EU/µg of the protein (<0.001 ng/µg of the protein) as
determined by the LAL test. The Ultra-LEAF™ (Low Endotoxin, Azide-Free) antibody
was purified by affinity chromatography. concentration 1.0 mg/ml.
Clone HTK888, Host Armenian Hamster IgG, Immunogen Trinitrophenol + KLH,
Formulation 0.2 µm filtered in phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing no
preservative. Endotoxin level is <0.01 EU/µg of the protein (<0.001 ng/µg of the
protein) as determined by the LAL test. The Ultra-LEAF™ (Low Endotoxin, AzideFree) antibody was purified by affinity chromatography. concentration 1.0
mg/ml.
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis), Grade V, mol wt 44287 Da
by calculation, Purified by crystallization, Solubility H2O: soluble 40 mg/mL
Alu-Gel-Ssuspension research grade sterile, Ph. Eur. 1.3 % in water. Pyrogen free
(as assayed in the supernatant), aged, salt-free.
Aluminum content 5.9 - 7.1 mg/ml
Iron max. 15 ppm

Feeding tubes (pack of
250)

Εφκαμπτοι οιςοφαγικοί κακετιρεσ μυϊν εργαςτθρίου
- 20ga
- Να ζχουν μικοσ περίπου 30-40 mm
- Αποςτειρωμζνοι
- Εφκαμπτοι
- Να προςαρμόηονται ςε ςφριγγεσ του 1ml
- Να είναι καταςκευαςμζνοι από polypropylene ι αντίςτοιχο υλικό
- Να ζχoυν διογκωμζνθ απόλθξθ (bulb) , διαμζτρου μικρότερθσ από 2mm, από
μαλακό, ελαςτικό υλικό ςτο ελεφκερο άκρο του θ οποία να προςτατεφει από
πικανοφσ τραυματιςμοφσ του οιςοφάγου και τθσ τραχείασ
- Να προορίηονται για τθ χοριγθςθ ουςιϊν από το ςτόμα (oral gavage) ςε μφεσ
εργαςτθρίου

Trypsin-EDTA (0.05%),
phenol red 100ML

Chelators: EDTA
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Classification: Animal Origin
Concentrated: 1 X
Form: Liquid
Osmolality: 270 - 310 mOsm/kg
Product Size: 100 mL
Reagent Type: Trypsin
Tests Performed: In Vitro Bioassay
pH Range: 7.2 - 8.0
Green Features: Sustainable packaging

Penicillin/Streptomycin
solution, 10000u
100 mL
L-GLUTAMINE(100X) 100
mL

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u (100X)
ςυςκευαςια: 100ml
L-GLUTAMINE, 200mM, 100X
Συςκευαςια 100ml
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17

RPMI 1640 Medium, no
glutamine

Glutamine: No Glutamine
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Form: Liquid
HEPES Buffer: No HEPES
Serum Supplementation: Standard Serum Supplementation
Sodium Pyruvate Additive: No Sodium Pyruvate
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Culture Environment: CO2
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg
Product Size: 500 mL
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate
Supplementation Required: Serum
Volume (Metric): 500 ml
pH Range: 7.0 - 7.4
Green Features: Sustainable packaging

18

DMEM 10x 500ml

DMEM (10x) with 4.5 g/l glucose, without NaHCO3, without L-glutamine, without
sodium pyruvate, 500ml

19

Water for injection
(WFI) 1lt

Διαλφτθσ για ενζςιμο. Στείρο, ελεφκερο βςκτθριακϊν ενδοτοξινϊν.

20

FBS GIBCO 41G3912K

21

CRYOVIALS CORNING
2.0ML (500 pcs)

22

SSofastEVAGreen
supermix 500x20μl
reaction (5x 1 ml)

Real Time PCR mastermix με EVA Green, να περιζχει dNTPs, Sso7d fusion
polymerase, MgCl2, EvaGreen dye, stabilizers 5 x 1.00 ml φιαλίδια (500 x 20 µl
αντιδράςεισ).

23

SYBR FAST KAPA Universal

Kits include KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X), which contains KAPA SYBR
FAST DNA Polymerase, reaction buffer, dNTPs, SYBR Green I dye, and MgCl2 at a
final concentration of 2.5 mM.Where noted, Master Mixes contain instrumentspecific reference dyes, while the Universal kit includes ROX High and ROX Low
(both 50X) separately. All kit components are subjected to stringent functional
quality control, are free of detectable contaminating exo and endonuclease
activity, and meet strict requirements with respect to DNA contamination.
Compatible with Rotor-Gene Instruments. Kit of 10 ml (1000x20 μl rxn)

24

GLYCOGEN(20mg)

25

RQ1 RNase-Free DNase

Fetal Bovine Serum , προζλευςθσ Νότιασ Αμερικισ – 500ml ,E.U. Approved,
Sterile-Filtered. Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of
Analysis detailing Q.C results.Συςκευαςία 500 ml
Φιαλίδια κρυοςυντιρθςθσ 2.0ml από πολυπροπυλζνιο με αντοχι ζωσ τουσ -196
βακμοφσ Κελςίου, με καπάκι με εςωτερικό βίδωμα, ςτρογγυλό πυκμζνα,
ελεφκερα από DNAse/RNAse, χωρίσ πυρετογόνα, αποςτειρωμζνα ανά 50
(επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5), με μαφρεσ διαβακμίςεισ και χϊρο
αναγραφισ ςτοιχείων. Συςκευαςία 50x5=250

Γλυκογόνο απομονωμζνο από μφδια, ςε υδατικό διάλυμα (20 mg/ml). Ελεγμζνο
για τθν απουςία ενδονουκλεαςϊν, εξωνουκλεαςϊν, RNαςϊν, DNA, RNa και
πρωτεαςϊν. Συςκευαςία 1 mL
RQ1 RNase-free Dnase 1000 units Kατάλλθλθ για: 1) Ρροετοιμαςία DNA-free RNA,
2) Degradation DNA από RNA μεταγραφικά ςυςτιματα, 3) Nick Translation of
DNA, 4) Μελζτθ αλλθλεπιδράςεων DNA-πρωτεϊνϊν με DNAase I footprinting.
Ρροζλευςθ: Bovine Pancreas. Ρεριζχει: 1 ml RQ1 Dnase, 10X Reaction Buffer & 1
ml RQ1 DNase Stop Solution 1000 units
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TRI Reagent 200ML

TRI Reagent® is used for RNA isolation from tissues, pelleted cells and cells grown
in monolayer. Fifty milliliters is sufficient to process 50 samples, each containing
50 – 100 mg of tissue. Expected yields range from 50 – 700 μg of RNA per sample,
depending upon the tissue source.A mixture of guanidine thiocyanate and phenol
in a monophase solution suitable for the simultaneous isolation of RNA, DNA, and
protein. Suitable for isolations from human, animal, plant, yeast, bacterial, and
viral samples. Bottle 200ml

PRIMER SCALE 10

Σφνκεςθ ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινθτϊν, ςε ποςότθτα 10nmol, κακαριςμζνα
salt-free, Να αποςτζλλονται λυοφιλοποιθμζνα, Θ ποιότθτα και θ ταυτότθτα του
κάκε ολιγονουκλεοτιδίου να ελζγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel
electrophoresis (CGE), Να αποςτζλλονται εντόσ 4-5 εργάςιμων θμερϊν.

28

STRIP TUBES AND CAPS
0.1ML

Strip Tubes and Caps, 0,1 ml για το ςφςτθμα Corbett.
Να ζχουν χωρθτικότθτα μζχρι 0,1ml.
Να είναι αποςτειρωμζνα.
Να είναι ςειρά τετράδασ και να ζχουν καπάκι ανά τετράδα.
Να είναι φτιαγμζνα από πολυπροπυλζνιο (PP).
Να είναι κατάλλθλα για ρότορα 72 κζςεων κυκλοποιθτι πραγματικοφ χρόνου
(Rotor-gene).
Σε ςυςκευαςία 250 strips x 4 tubes & caps

29

dNTP Set 100 mM
Solutions

30

NTP Set, Tris buffered
(NTPs for IVT)

31

Oligo d(T)18 mRNA Primer
5 A260 units

26

27

32

33

100mM dNTPs set
100 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP. Each vial contains 250 µL (25 µmol)
dNTP in purified water
NTP Set, Tris buffered set of 100 mM solutions of each of Tris buffered ATP, CTP,
GTP and UTP. To be supplied as aqueous solutions titrated to pH 7.3-7.5 with Tris
base. To have greater than 99% purity,to be free of nuclease activities and
functionally tested in in vitro transcription. Size: 4 x 0,25 ml
Oligo d(T)18 mRNA Primer να παρζχεται ωσ ζνα λυοφιλοποιθμζνο άλασ
τριαικυλαμμωνίου και να γίνεται αναςφςταςθ με νερό. Συςκευαςία των 5 A260
units = 185 µg ι 34.15 nmoles

RNaseOUT™ Recombinant
Ribonuclease Inhibitor
5,000 units

Applications
cDNA synthesis, RT-PCR, and in vitro transcription and translation
Source
Purified by affinity chromatography from E. coli expressing a cloned porcine gene
Performance and quality testing
SDS-PAGE purity, endodeoxyribonuclease assay, protein concentration, specific
activity, performance evaluated by RT-PCR

M-MLV reverse
transcriptase 50,000u

M-MLV Reverse Transcriptase
Κατάλλθλθ για:
First-strand cDNA synthesis
Primer extension
Συγκζντρωςθ: 200u/μl. Ραραδίδεται με 5Χ Reaction Βuffer
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PureLink™ HiPure Plasmid
Midiprep Kit 25 preps

PureLink® HiPure Plasmid Midiprep Kit
anion-exchange resin to purify plasmid DNA to a level equivalent to two passes
through CsCl gradients
Excellent capacity with a fast flow rate, high resolution, high yield, and efficient
endotoxin removal.
Plasmid preparations completed in less than 2 hours
To kit να περιλαμβανει
• 100 ml Resuspension Buffer (R3)
• 550 µl RNase A
• 100 ml Lysis Buffer (L7)
• 100 ml Precipitation Buffer (N3)
• 250 ml Equilibration Buffer (EQ1)
• 500 ml Wash Buffer (W8)
• 125 ml Elution Buffer (E4)
• 15 ml TE Buffer
• 25 HiPure Columns
• 5 Column Holders
Συςκευαςια 25 preps

35

CULT. DISH 100X20mm,
55cm2 Case of 500

Τρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ διαμζτρου 100mm από πολυςτυρζνιο, φψουσ
20mm, με καπάκι με αεραγωγοφσ, αποςτειρωμζνα ανά 20, χωρίσ πυρετογόνα,
επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για
τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν

36

Tissue culture dishes
150mm(10bag/100case)

Τρυβλία ιςτοκαλλιζργειασ διαςτάςεων 150 x 20mm, επιφάνεια καλλιζργειασ
152cm2 Standard surface υδρόφιλθ με SUREGrip για μζγιςτθ ευκολία χριςθσ.
Διακζτουν επί του τρυβλίου χρωματικι ζνδειξθ τφπου επιφάνειασ, αρικμό
παρτίδασ και θμερομθνία λιξθσ. Με πιςτοποίθςθ TC Tested (αποςτειρωμζνο,
DNA-/ DNase-/ RNase-/ Pyrogen-free/ non-cytotoxic). Σε ςυςκευαςία που δφναται
να επαναςφραγιςτεί mini-grip. Συςκευαςία 5 X 20 = 100 τεμάχια.

37

12-well Clear TC-treated
Multiple Well Plates,
Individually Wrapped,
Sterile (50/case)

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 12 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, με
αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ πυρετογόνα.
Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των
αποικιϊν.

38

Costar® 24-well Clear TCtreated Multiple Well
Plates, Individually
Wrapped, Sterile 100/case

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 24 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, με
αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ πυρετογόνα.
Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των
αποικιϊν. Συςκευαςία των 100 πλακϊν

39

CELL CULTURE CLUSTER 96
WELL FB

40

FLASKS 75 cm2, case of 60

Ρλάκεσ κυτταροκαλλιζργειασ 96 κζςεων με καπάκι από πολυςτυρζνιο, με
αλφαρικμθτικζσ ενδείξεισ, αποςτειρωμζνεσ ανά μία, χωρίσ πυρετογόνα.
Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των
αποικιϊν. Συςκευαςία των 50 πλακϊν
Φλάςκεσ κυτταροκαλλιζργειασ από PS / επιφάνεια ~75cm2 / Ειδικά
επεξεργαςμζνθ επιφάνεια για προςκόλλθςθ και ανάπτυξθ κυττάρων /
Nonpyrogenic; Sterile/Manufactured under a registered ISO 9002 quality
system/100% leak testing of injection-molded flasks/Volumetric graduation
accuracy (±5% of volume) Stringent requirements for flatness of optical growth
surface/ Two-position plug-seal caps for use in open or closed incubation Vented
caps incorporate a 0.2µm membrane for consistent gas exchange and reduced
contamination Rigid phenolic (lined) caps twist on and provide the most reliable
liquid/gastight sealing
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ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΧΑΤΛ 2 Χ
4,5 ΚΛΛΑ

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ 2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ

42

ΑΛΟΥΜΛΝΟΧΑΤΟ 1
ΚΛΛΟΥ 45 CM 1pc

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 1 ΚΙΛΟΥ 45 CM 1pc

43

ΑΛΟΥΜΛΝΟΧΑΤΟ
100mx30cm

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 100mx30cm

44
45

ΜΕΜΒΑΝΘ
ΤΟΦΛΜΩΝ VELER
250mx30cm C.BOX
AUTOCLAVE ΤΑΕ
50mmX19mm

46

0.2ml individual PCR Tubes
Flat cap, 1000 tubes

47

50ML Conical tubes with
case 1x300

ΜΕΜΒΑΝΘ ΤΟΦΙΜΩΝ VELER 250mx30cm C.BOX

size 50 m × 19 mm
Σωλθνάρια για PCR , όγκου 0,2 ml, με πολφ λεπτά τοιχϊματα και με επίπεδο
καπάκι. Να είναι ελεφκερα DNase, RNase, pyrogen , lubricants, dyes, heavy metals
. Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 1000 τεμαχίων.
Κωνικά φυγοκεντρικά ςωλθνάρια 50ml, 114 x 28mm, βακμονομθμζνα, με χϊρο
για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
ςυςκευςία, από πολυπροπυλζνιο (). Ανκεκτικά ςε φυγοκζντριςθ 15.500 x g.
Αποςτειρωμζνα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens.
Τοποκετθμζνα ςε ςτατϊ.Συςκευαςία 25 X 12 = 300 τεμάχια.

Pipette tip 1000µl (BLUE
TIPS) (250bag/5000 case)

φγχθ πιπεττϊν 1000μl, λευκά, με διαβάκμιςθ
ςτα 100,500 και 1000μl, ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για
τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 100-1000μl Response
4850 20 – 500μl και 50 – 1000μl Gilson Pipetman 200-1000μl Βιοhit
200-1000μl Socorex 100 – 1000μl Labsystem / Finnpipette 200 –
1000μl Oxford 200 – 1000μl Titertek plus 100-1000μl Brand 50 1000μl.

49

15ML Conical tubes with
case 500/case

Κωνικά, δοκιμαςτικά ςωλθνάρια Φυγοκεντρικά 15ml, 120 x 17mm,
βακμονομθμζνα, με χϊρο για αναγραφι ςτοιχείων και βιδωτό πϊμα που
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυςκευαςία, από πολυπροπυλζνιο (). Ανκεκτικά ςε
φυγοκζντριςθ 15.500 x g. Αποςτειρωμζνα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase,
RNase και pyrogens. Τοποκετθμζνα ςε ςτατϊ. Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια.

50

SEROLOGICAL
PIPETTES,10ML(PACK OF
500)

51

YELLOW TIPS
200ml(500bag/10000case)

52

Pipette tip 10μl neutral
(1000/bag,10000case)

48

Ορολογικζσ πιπζττεσ 10ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,1ml, για εφκολθ χριςθ
τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι διαβάκμιςθ για αφξθςθ του
οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, endotoxin-free, non-cytotoxic,
κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, αποςτειρωμζνεσ
ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 50 X 10 = 500 τεμάχια.
φγχθ πιπεττϊν 200μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 10,50 και 100μl,
ςυμμορφωμζνα με ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν:
Eppendorf 2-20μl και 10 - 100μl Titerman Multichannel 5-50μl και25 – 200μl
Response 4850 5 – 100μl Pipetman/Gilson(P20) 2 - 20μl (P100) 20 –100μl (P200)
20 - 200μl Biohit 5 – 50μl Socorex 2 – 20μl, 10 – 100μl και 20 – 200μl Socorex
Multichanel 20 –200μl και 10 – 100μl Labsystem orange/ Finnpipette 5 - 40μl
Labsystem yellow/ Finnpipette 40 – 200μl Titertek plus 5-200μlκαι Titertek
multichannel 5 – 200μl Βrand 2 - 100μl και Brand Multichannel 5 -200μl.
Συςκευαςία 500 X 20 = 10000 τεμάχια.
φγχθ πιπεττϊν 10μl, λευκά, με διαβάκμιςθ ςτα 2 και 10μl, ςυμμορφωμζνα με
ISO 8655, κατάλλθλα για τουσ παρακάτω τφπουσ πιπεττϊν: Eppendorf 0, 1 – 2, 5μl
& 0, 5 – 10μl Eppendorf 2 – 20μl, Gilson P2 0, 1 – 2μl & P10 0, 5 – 10μl Biohit 0, 5 –
10μl Labsystem / Finnpipette 0, 5 – 10μl & 0, 2 – 2μl. Συςκευαςία 1000 X 10 =
10000 τεμάχια.
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MICRO TUBES 1.5ML 
(case of 5000pcs)

Micro tube 1.5ml. Μικροςωλθνάρια με ενςωματωμζνο πιεςτό πϊμα, κωνικι
βάςθ και εξωτερικι διαβάκμιςθ. Συςκευαςία 500 X 10 = 5000 τεμάχια.

54

MICROTUBE 0.5ml 
(5000pieces)

Micro tube 0.5ml μικροςωλθνάρια για μικροφυγόκεντρο, πολυπροπυλενίου, με
κωνικό πυκμζνα , με ενςωματωμζνο πϊμα, χρϊματοσ λευκοφ. Φυγοκζντριςθ ζωσ
20.000xg. Συςκευαςία 1000 X 5 = 5000 τεμάχια.

Pipettes Pasteur glass
225mm Pk250

Manufactured from clear neutral glass, hydrolic
class 3 according to ISO 7712 standards.
For single use in serological and bacteriological labs.
Their thick walls provide extra strength that avoids loss
due to breakage.
They have a long drown capillary tip and the suction
head is suitable for placing a cotton plug.

ΓΑΝΤΛΑ NITRILE EXTRA
LIGHT SMALL

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 0.100.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / Μικοσ ~240mm /
Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 455-1, 455-2, 455-3, 374-1,
374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC amended by 2007/47/EC, EC
1935/2004 / Μζγεκοσ small

ΓΑΝΤΛΑ NITRILE EXTRA
LIGHT MEDIUM

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 0.100.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / Μικοσ ~240mm /
Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 455-1, 455-2, 455-3, 374-1,
374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC amended by 2007/47/EC, EC
1935/2004 / Μζγεκοσ medium

ΓΑΝΤΛΑ NITRILE EXTRA
LIGHT LARGE

Γάντια Nitrile / Χωρίσ Ροφδρα / Εξεταςτικά / Αμφιδζξια / Μωβ χρϊμα / 0.100.14mm πάχοσ / AQL <= 1.5 / Residual powder <= 2mg/γάντι / Μικοσ ~240mm /
Δφναμθ ςχιςιματοσ ~6N / Συμμόρφωςθ με EN 420, 455-1, 455-2, 455-3, 374-1,
374-2, 374-3, 388, 89/686/EEC, 1993/42/EC amended by 2007/47/EC, EC
1935/2004 / Μζγεκοσ large

SYRINGE 5ML 21GA1 1/2

Συριγγα 5ml G21X1 1/2 . Σφριγγα τριων μερϊν χωρθτικότθτασ 5ml και διαςτάςεισ
βελόνασ G21x1 & 1/2 (αποςπϊμενθ) . Κάκε ςφριγγα είναι αποςτειρωμζνθ ανά
μία, μθ τοξικι και ςτείρα πυρετογόνων, ενϊ προορίηεται μόνο για μια χριςθ.
Είναι κατάλλθλθ για κάκε ιατρικι χριςθ. Το κάκε κουτί περιζχει 100 τεμάχια.

60

ΣΥΛΓΓΑ με βελόνα 1ml
(120 TEM)

With latex-free stopper that eliminates the risk of allergic reactions to latex. With
a clear barrel for the perfect visualisation of syringe contents, bold scale printing
for dosage accuracy, precise silicon lubrication to ensure that plunger moves
smoothly and evenly and retaining ring that prevents accidental plunger rod
withdrawal. Needle's Color: Brown. Length: 75.30mm (~3''), External: 6.60mm
(~0.26''), Internal: 4.70mm (~0.19''), Graduation: 0.01mL.
With detachable Needle: Gauge: 26, Length: 10mm (~0.39''), ExternaL: 45/100mm.
Type of Material: Cylinder and piston of polypropylene / Rubber Seal: Synthetic
rubber (Latex-free) /Lubricant: Silicone oil

61

VENFLON CANNULA (50
pcs)

Catheters, Gauge:20 G/32mm, flow rate: 54 ml/min, colour:pink, sterile, Cannula
Luer-Lock with a plug attached to the flow control plug. Box of 50 pcs

62

96 well styrene plate V
bottom (100/case)

Qty./Pk.: 25 Qty./CS.: 100 Plate Format: 96 Well Plate Feature: Standard Plate
Color: Clear Well Bottom: V Well Bottom Color: Clear Well Shape: Round Well
Volume: 320 µL Recommended Working Volume: 75-200 µL Surface Treatment:
Not Treated Sterile: No Lids Included: No

63

ULTRA CLEAR TUBES 5ML

Tube, Thinwall, Ultra-Clear™, 5 mL, 13 x 51 mm (qty. 50)

55

56

57

58

59
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1,5 ml tubes safe-lock

Safe seal Micro tube 1,5 ml. Μικροςωλθνάριο από PP με ενςωματωμζνο πιεςτό
πϊμα αςφαλείασ, δυνατότθτα φυγοκζντριςθσ ζωσ 30.000 x g, διαβάκμιςθ και
κωνικι βάςθ. Συςκευαςία 1000 X 2 = 2000 τεμάχια. Good chemical resistance
High thermal resistance, autoclavable.Συςκευαςία 1000 τεμάχια

65

Petri dishes
(92mmx16mm)

Τρυβλία 92 mm x 16mm, με ειδικό πϊμα που επιτρζπει τθν ανταλλαγι αερίων
αποςτειρωμζνα με γ-ακτινοβολία. Συςκευαςία 480 X 1 = 480 τεμάχια.

66

SCALPEL BLADE Isolab,
100pcs

Scalpel blade No. 21. να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο ατςάλι,
αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία γ. Συςκευαςία 100 τεμαχίων

67

BIJOU PS-TUBE 7ML
(700/case)

Test tube bijoux 7ml, πολυςτυρενίου, διαςτάςεων 18/50mm, (δ/lengh), με βιδωτό
καπάκι και ετικζτα, αποςτειρωμζνα ςε ςυςκευαςία των 700 τεμαχίων

68

STORAGE BOXES MICRO
TUBES

Κουτιά αποκικευςθσ μικροςωλθναρίων 0.5ml, διαςτάςεων 135 x 135 x 34mm με
διαχωριςτικά, από ειδικό χαρτονζνιο υλικό που απωκεί τθν υγραςία, δυνατότθτα
υποδοχισ 100 κζςεων (10 x 10). Συςκευαςία 1 X 120 = 120 τεμάχια.

69

Thermo Scientific™
Nalgene™ Wide-Mouth
Straight-Sided PPCO Jars
with Closure 1000 ml, pack
of 6

Wide-Mouth Straight-Sided PPCO Jars with Closure, versatile, translucent jars with
chemical resistance and can be autoclaved repeatedly. Capacity 1000 ml, pack of 6

70

SafeSeal tube 0.5ml,
brown 2.000/case

71

Phosstop cockail
Tablets(10 TABLETS)

72

PROTEINASE
K/ROCHE(100MG)

73

Prestained Protein Marker
BlueStar για 100 minigels

74

TEMED 50 ml

75

Formalin (BDH)5lt

Micro tube 0.5ml χρϊματοσ καφζ. Μικροςωλθνάρια με ενςωματωμζνο πιεςτό
πϊμα, κωνικι βάςθ και εξωτερικι διαβάκμιςθ. Ρϊμα Safe seal και δυνατότθτα
φυγοκζντρθςθσ μζχρι 30,000xg. Συςκευαςία 500 X 4 = 2000 τεμάχια.
Μείγμα αναςτολζων φωςφαταςϊν τφπου PhosSTOP™ ςε ζτοιμεσ προσ χριςθ
ταμπλζτεσ, ςυςκευαςμζνεσ ανα μία ςε κυψζλεσ αλουμινίου.Το μείγμα
αναςτζλλοντασ ζαν ευρφ φάςμα φωςφαταςϊν (PP1, PP2A, PTP) ςε εκχυλίςμα
από ιςτοφσ κθλαςτικϊν, φυτϊν, ηφμθσ, βακτθρίων, εντόμων & μθκφτων.
μεταλλοπρωτεαςϊν & καλπαϊνϊν. Ρακζτο των 10 ταμπλετϊν.
Αναςυνδυαςμζνθ πρωτεϊνάςθ K απομονωμζνθ από Pichia pastoris, ςε
λυοφιλοποιθμζνθ μορφι, κατάλλθλθ για PCR. Ελεγμζνθ για τθν απουςία
ενδονουκλεαςϊν, εξωνουκλεαςϊν, ριβονουκλεαςϊν, και με 10 pg DNA /mg
enzyme ενηφμου. Συςκευαςία 100mg
Δείκτθσ μοριακϊν βαρϊν πρωτεινϊν ζγχρωμοσ
Να καλφπτει τθν περιοχι 10 - 180 kDa.
Να περιλαμβάνει 2 ηϊνεσ αναφοράσ διαφορετικϊν χρωμάτων ςτα 30 και 75kda
Να δίνει κακαρζσ, ζντονεσ ηϊνεσ.
Να είναι ζτοιμοσ προσ χριςθ για απευκείασ φόρτωςθ ςτα gels (να περιλαμβάνει
loading dye).
Να επαρκεί για 100 minigels
CAS No: 110-18-9, Assay range 99%, Molecular Formula C6H16N2, Formula weight
116,21, grade extra pue, Packing glass bottle 50 ml
Formula: CH₂O
Density: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 0000
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Acetone for
analysis(2,5L)

CAS 67-64-1
Boiling Point 56°C/132.8°F
Color Colorless
Formula Weight 58.08g/mol
Melting Point −95°C/−139°F
pH 7
Physical Form Liquid
MDL Number 8765
Molecular Formula C3H6O
Vapor Density 2

Glycine 5kg

Glycine Ammonium (NH4) =<0.02 %
Heavy metals (as Pb) =<10 ppm
Arsenic (As) =<1 ppm
Other amino acids Chromatographically not detectable
Loss on drying =<0.20 %
Residue after ign. (sulfa =<0.10 %
Additional info State of solution: >98% transmittance

Xylene, for analysis 2,5l

CAS 1330-20-7
Boiling Point 136°C/277°F
Color Colorless
Formula Weight 106.17g/mol
Melting Point −34°C/−29°F
Physical Form Liquid
MDL Number 77264
Molecular Formula C8H10
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Methanol 25l

CAS67-56-1
Molecular FormulaCH4O
MDL Number4595
Vapor Pressure128 hPa at 20°C
Viscosity0.55cp at 20°C
Color Colorless

80

Collagenase from
Clostridium
histolyticum1G

CAS Number 9001-12-1 EC Number 232-582-9 Enzyme Commission (EC) Number
3.4.24.3 ( BRENDA | IUBMB ) MDL number MFCD00130830
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Diethyl pyrocarbonate
97%pure 25gr

Diethyl pyrocarbonate,97%,pure Titration excess NaOH >=96.0 % , Refractive
index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm) Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25, 25g

82

Citric acid

Αnhydrous, cell culture tested, plant cell culture tested, Cas No 77-92-9, MW
192,12. Packaging 100g in poly bottle

Brain Heart Infusion 500g

for microbiology,Composition:
beef heart (infusion from 250g), 5 g/L
calf brains (infusion from 200g), 12.5 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
7,4±0,2 (25ᵒC)
species

76

77

78

83
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Blood Agar (OXOID)

final PH
Suitability: Haemophilus
Pack: 500g

suitable for the cultivation of fastidious pathogens and other microorganisms. Typical formula: proteose peptone 15.0 g/lt, liver digest 2.5 g/lt,
yeast extract 5.0 g/lt, sodium chloride 5.0 g/lt, agar 12.0 g/lt, pH7.4±0,2
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(25ᵒC). 500g

Differential medium for the isolation of coliforms and intestinal pathogens in
water, dairy products and biological specimens. Typical formula: peptone 20.0
g/lt,lactose 10.0 g/lt, bile salts 5.0 g/lt, sodium chloride 5.0 g/lt, neutral red 0.075
g/lt, agar 12.0 g/lt, pH7.4±0,2 (25ᵒC). 500g
Suitable for Cultivation of dermatophytes and other pathogenic and
nonpathogenic fungi from clinical and nonclinical specimens. Composition:
Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean 3g/L, Dextrose 2.5g/L,
Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L. Pack 100g
Καλυπτρίδεσ ορκογϊνιεσ / 24x50x0.13-0.16mm / Hydrolytic Class 1 for in vitro
diagnostic applications / διαφανείσ / low alkaline strength / low autofluorescence
/ low flatness deviations
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MacConkey agar
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Tryptic Soy Broth

87

ΚΑΛΥΡΤΛΔΕΣ 24Χ50ΜΜ
PACK OF 100

88

O.C.T. compound,
mounting media for
cryotomy 125 ml

O.C.T. compound, mounting media for cryotomy

ΛΕΡΛΔΕΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ
S-35 50PCS

1. Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα λευκόχρυςου και επικάλυψθ
από resin.
2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και πλάτοσ 8 mm
3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο.
4. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
5. Να διατίκενται μεγάλο εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ ποιότθτα του
υλικοφ που κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, κρυοςτάτθσ).
6. Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των δειγμάτων
να μειϊνεται ςθμαντικά. Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να γίνεται με το αρικμό των
blocks που κόβει θ μία λεπίδα.
7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ:
α) Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ.
β) Να φζρει κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν εφκολθ
αναγνϊριςι τθσ.
8. Να φζρει CE Mark για IVD.
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ΛΕΡΛΔΕΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ
Ν35 100PCS

1. Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα λευκόχρυςου και επικάλυψθ
από resin.
2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και πλάτοσ 8 mm
3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο.
4. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
5. Να διατίκενται μεγάλο εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ ποιότθτα του
υλικοφ που κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, κρυοςτάτθσ).
6. Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των δειγμάτων
να μειϊνεται ςθμαντικά. Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να γίνεται με το αρικμό των
blocks που κόβει θ μία λεπίδα.
7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ:
α) Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ.
β) Να φζρει κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν εφκολθ
αναγνϊριςι τθσ.
8. Να φζρει CE Mark για IVD.
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Vectastain Alkaline
Phosphatase ABC-KIT

Alkaline phosphatase enzyme detection system. Avidin/biotin technology. Kit
Contents: 2 ml Reagent A (Avidin DH) plus 2 ml Reagent B (Biotinylated AP).
Applications Immunohistochemistry / Immunocytochemistry, In situ hybridization,
Blotting Applications, Elispot, ELISAs

89
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Falcon® 5mL Round
Bottom Polystyrene Test
Tube, without Cap, Sterile,
125/Pack, 1000/Case

5mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Sterile, nonpyrogenicity
tested to less than 0.1 EU/mL, RNase/DNase-free, ςυμβατά με κυτταρομετρθτζσ
BD, 125/Pack, 1000/Case
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Biotin antimouse/human
CD45R/B220 Antibody

Host/ Isotype: Rat IgG2a, κ, Clone: RA3-6B2, Reactivity: Mouse, Human, Conjugate:
Biotin, Concentration:0,5mg/ml, Application:Flow Cytometry

94
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Biotin CD45(Lys5) 50 μg

Anti-HuR Antibody

Species reactivity Mouse, Host / Isotype Rat / IgG2b, kappa, Class Monoclonal,
Clone30-F11, Conjugate Biotin, Liquid, Concentration 0.5 mg/mL, Application:Flow
Cytometry, immunofluorescence, Immunohistochemistry, Purification Affinity
chromatography
Rabbit Polyclonal Antibody for detection of HuR (ELAV-like protein 1), Species
reactivity Human, Mouse, Host Rabbit, Affinity Purified, Epitope/Region Nterminus, Concentration 0,5 mg/ml, Applications Western Blot,
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry
Mouse monoclonal Antibody, Species reactivity Human, Mouse, rat, Clone 7H4.2,
Host Mouse IgG, protein A Purified, Concentration 0,5 mg/ml, Applications
Western Blot, Immunoprecipitation
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Anti-MAPKAP-K2
Antibody, clone 7H4.2
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Anti-AUF1 Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody, Recognizes AUF1 isoforms, Species reactivity
Human, Mouse, Rat, Host Rabbit, protein A Purified, Applications Western
Blot

Normal rabbit IgG

normal rabbit IgG unconjugated, affinity purified isotype control immunoglobulin
from rabbit, for use as a isotype control immunoglobulin
in place of a target specific primary antibody of the same isotype (rabbit
IgG) by Western blotting, immunofluorescence staining, immunohistochemical
staining and flow cytometry, 200 µg rabbit IgG in 0.5 ml PBS with 0.1% sodium
azide and 0.1% gelatin.
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VIRKON POWDER 5KG

Virkon disinfectant powder, bactericidal, virucidal, fungicidal, mycobactericidal,
tuberculocidal, biocide, widest proven spectrum of any disinfectant, effective
against all 18 virus families affecting man and animals including AIDS (HIV) and
Hepatitis B, with built-in colour indicator of strength, contains a surfactant that
cleans and disinfects in one step, non-corrosive, non-bleaching, biodegradable,
odourless, effective infection control for all surfaces / equipment / instruments
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Q5® Hot Start HighFidelity DNA Polymerase
100U

101

Monarch® PCR & DNA
Cleanup Kit (5 μg)

102

10x NEBuffer 3

98

High-fidelity, thermostable, hot start DNA polymerase with 3´→ 5´ exonuclease
activity.
Supplied with a 5x
Reaction Buffer Pack and a High GC Enhancer.
Concentration: 2,000
units/ml
Product Size: 100 units
PCR & DNA Cleanup Kit that rapidly and reliably purifies up to 5 μg of
concentrated, high-quality DNA from PCR and other enzymatic reactions. Permits
elution in as little as 6 μl. Prevents buffer retention and salt carry-over with
optimized column design. No need to monitor pH. Protocol modification allows for
ssDNA purification, oligonucleotide purification, and purification of other small
DNA fragments. Buffers and columns available separately. Contains a DNA Elution
Buffer, DNA Cleanup Binding Buffer, a DNA Wash Buffer and DNA Cleanup
Columns.
Product Size: 50 preps
Color-coded 10X Buffer with BSA. Ensures optimal (100%) activity for specific
restriction endonucleases.
Contains 1X 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2 and 1 mM DTT. Product
Size: 5 ml
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EnGen® Mutation
Detection Kit

Mutation Detection Kit for detection of on-target genome editing events. Contains
a 10x Buffer 2, a 6x Gel Loading Dye Purple, an T7 Endonuclease I, a Q5 Hot Start
High-Fidelity 2X Master Mix, a Quick-Load Purple 2-Log DNA Ladder (0.1 - 10.0 kb),
a Proteinase K, Molecular Biology Grade (800 units/ml),a Control Template and
Primer Mix.
Product Size:25 reactions

104

agarose high resolution

Agarose high resolution ideal for the separation of small DNA fragments (e.g., PCR
products) differing in size by as little as 2% and compares to the resolution of DNA
in polyacrylamide gels. Ideal for resolving amplification fragment length
polymorphisms (AmpFLP), short tandem repeats (STR) and tri- and tetranucleotide
repeats.
EEO: ≤.05
mp: ≤75 °C
transition temp: gel point ≤35 °C
gel strength: ≥300 g/cm2 (3% gel)
foreign activity: DNase, RNase, NICKase, none detected
Low ethidium bromide and SYBR Green background staining
Product size: 25gr
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Chorionic gonadotropin
human

2500ΙU,Form: powder, Storage Temprature: -20 °C, Tested for Infectious agents,
sterile-filtered. Ρρόκλθςθ ωοκυλακιορθξίασ ςε κθλυκά ποντίκια.
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Parrafin oil

Analytical grade, Form: viscous liquid, Viscosity: 110-230 mPa.s, Density: 0.8270.890 g/ml, suitable for mouse cell culture.
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WHATMAN 100/box

Grade: 3MM Chr, cellulose sheets, paper thickness: 0.34mm, 46*57cm, 130
mm/30 min flow rate.
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35mm TC dishes

Actual Dimensions - 40.28mm O.D. x 6.17mm
Flat, optically clear polystyrene surfaces for distortion-free microscopic
visualization of cells
Uniform surface chemistry created by vacuum-gas plasma treatment promotes cell
attachment
Improved handling of small dishes with the unique Easy-Grip design
Nonpyrogenic
Sterilized by gamma irradiation
Packaged in peel-open, medical-style bags
Crystal-grade virgin polystyrene
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CELL CULTURE DISHES
60X15mm Case of 500

Τρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ διαμζτρου 60mm από πολυςτυρζνιο, φψουσ
15mm, με καπάκι με αεραγωγοφσ, αποςτειρωμζνα ανά 20, χωρίσ πυρετογόνα,
επίπεδο αποςτείρωςθσ SAL = 10-5. Ελεγμζνεσ με κυτταρικι ςειρά κθλαςτικϊν για
τθν προςκόλθςθ και ανάπτυξθ των αποικιϊν

Γάντια latex χωρίς
πούδρα (small)

Γάνηια latex μιαρ σπήζηρ σωπίρ πούδπα / Εξαιπεηικά θιλικό ππορ ηο δέπμα γάνηι
από λάηεξ /Χπώμα θςζικού λαηέξ / Εξωηεπική επιθάνεια με ςθή για εξαιπεηική
ππόζθςζη και σειπιζμό, Ομαλή εζωηεπική / Αμθιδέξια / Μήκορ min. 240 mm /
AQL<= 1.5 / Σύμθωνα με ηο ππόηςπο EN 455-1 / -2 / -3 / -4, EN374-2 και EN3743

Γάντια latex χωρίς
πούδρα (medium)

Γάνηια latex μιαρ σπήζηρ σωπίρ πούδπα / Εξαιπεηικά θιλικό ππορ ηο δέπμα γάνηι
από λάηεξ /Χπώμα θςζικού λαηέξ / Εξωηεπική επιθάνεια με ςθή για εξαιπεηική
ππόζθςζη και σειπιζμό, Ομαλή εζωηεπική / Αμθιδέξια / Μήκορ min. 240 mm /
AQL<= 1.5 / Σύμθωνα με ηο ππόηςπο EN 455-1 / -2 / -3 / -4, EN374-2 και EN3743
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ΣΥΛΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ
10ML

ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ 10ML(BD), With latex-free stopper that eliminates the risk of
allergic reactions to latex. With a clear barrel for the perfect visualisation of
syringe contents, bold scale printing for dosage accuracy, precise silicon
lubrication to ensure that plunger moves smoothly and evenly and retaining ring
that prevents accidental plunger rod withdrawal. Needle size: 21*1 1/2,
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Serological pipettes
25ml(200 piece/case)

Ορολογικζσ πιπζττεσ 25ml, διπλά βακμονομθμζνεσ ανά 0,2ml, για εφκολθ χριςθ
τόςο ςτο γζμιςμα όςο και ςτο άδειαςμα. Αρνθτικι διαβάκμιςθ για αφξθςθ του
οφζλιμου όγκου. Ελεφκερεσ πυρετογόνων, endotoxin-free, non-cytotoxic,
κατάλλθλεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, με βαμβάκι ςτο επιςτόμιο, αποςτειρωμζνεσ
ςε ατομικι ςυςκευαςία. Συςκευαςία 25 X 8 = 200 τεμάχια.
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Pasteur pipettes 250pcs

Pasteur, κλειςτζσ 230mm, με βαμβάκι, γυάλινεσ, ςτείρεσ, 250 τεμ./ ςυςκ.
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MICRO TUBES 1.5ML 
(case of 5000pcs)

Micro tube 1.5ml. Μικροςωλθνάρια με ενςωματωμζνο πιεςτό πϊμα, κωνικι
βάςθ και εξωτερικι διαβάκμιςθ. Συςκευαςία 500 X 10 = 5000 τεμάχια.

GeneRuler 100 bp DNA
Ladder 50 µg

DNA ladder composed of ten chromatography-purified individual DNA fragments.
Designed for sizing and approximate quantification of wide range double-stranded
DNA on agarose and polyacrylamide gels. Contains a reference band (500bp) for
easy orientation
Supplied with 6X DNA Loading Dye.
Product size: 50μgr

100mM dNTPs set 4 x 0.25
mL

dNTP Set 100 mM Solutions
Κατάλλθλα για εφαρμογζσ Αλυδιδωτισ Ανίδραςθσ Ρολυμεράςθσ (PCR).
Κακαροτθτα μεγαλφτερθ από 99% (επιβεβαιωςθ με HPLC)
Ελευκερα από ανκρϊπινο και E. coli DNA
Συςκευαςια 4 x 0.25 mL

Ethanol Absolute 99.8+%,
Certified AR for Analysis,
meets analytical
specification of Ph.Eur. 5L

AS 64-17-5
Boiling Point 78°C/172.4°F
Color Clear Colorless
Formula Weight 46.07g/mol
Melting Point −114°C/−173.2°F
pH 7
Physical Form Liquid
MDL Number 3568
Molecular Formula C2H6O

Acetone for analysis(2,5L)

Synonyms 2-Propanone
CAS-No 67-64-1
EC-No. 200-662-2
Molecular Formula C3 H6 O
Reach Registration Number 01-2119471330-49

120

Xylene, Certified AR for
Analysis, 2,5l

CAS 1330-20-7
Boiling Point 136°C/277°F
Color Colorless
Formula Weight 106.17g/mol
Melting Point −34°C/−29°F
Physical Form Liquid
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PAPANIKOLAOY S
SOLUTION 1a HARRIS
HEMATOXYLIN
SOLUTION

Suitability for microscopy (Vaginal smear) passes test
Nuclei blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm blue-green
Eosinophilic cytoplasm pink HS Code 3203 00 10,Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH value 2.5 - 3.0 (H₂O, 20 °C)
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EOSIN Y (YELLOWISH)
POWDER

CAS number 17372-87-1
EC number 241-409-6
Hill Formula C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molar Mass 691.86 g/mol
HS Code 3204 12 00

HEMATOXYLIN CRYST
POWDER 100g MERCK
KatNo 1043020100

CAS number 517-28-2
EC number 208-237-3
Hill Formula C₁₆H₁₄O₆
Molar Mass 302.28 g/mol
HS Code 3203 00 10

124

3LUXOL FAST BLUE
POWDER 25g ACROSS
212170250 FISHERSCI.COM

CAS 1328-51-4
Molecular Formula C32H12CuN8Na2O6S2
Formula Weight 778.15
MDL Number MFCD00071424
Synonym Solvent Blue 38
Chemical Name or Material Luxol™ Fast Blue MBSN, Pure
Grade Pure

125

4PHOSPHPMOLYBDIC
ACID HYDRATE
SIGMA 79560-100

CAS Number 51429-74-4 Linear Formula H3*P(Mo3O10)4+ · xH2O Molecular
Weight 1825.25 (anhydrous basis) EC Number 234-713-5 MDL number
MFCD00149913 PubChem Substance ID 329768495

Ethanol 96 % denatured
min. 96 %, with 1 % MEK
25 l

Universal alcoholic solvent for laboratory use and histology.
Ethyl alcohol, EtOH
Empirical formula C2H6O
Molar mass (M) 46,07 g/mol
Density (D) 0,81
Boiling point (bp) 78 °C
Flash point (flp)17 °C • Melting point (mp)-114,5 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[64-17-5]
EG-Nr. 200-578-6 • UN-Nr. 1170
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Ethanol Absolute 99.8+%,
Certified AR for Analysis,
meets analytical
specification of Ph.Eur. 5L

AS 64-17-5
Boiling Point 78°C/172.4°F
Color Clear Colorless
Formula Weight 46.07g/mol
Melting Point −114°C/−173.2°F
pH 7
Physical Form Liquid
MDL Number 3568
Molecular Formula C2H6O
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PARAMAT EXTRA GURR
2,5 KG

Pack Size: 2,5 KG
Storage Temp: Ambient

129

Formalin (BDH) 5 Lt

Formaldehyde 4% stabilised, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
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ΚΑΛΥΡΤΛΔΕΣ 24Χ50ΜΜ
PACK OF 100

Καλυπτρίδεσ ορκογϊνιεσ / 24x50x0.13-0.16mm / Hydrolytic Class 1 for in vitro
diagnostic applications / διαφανείσ / low alkaline strength / low autofluorescence
/ low flatness deviations
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ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΣΚΛΝΩΣΘΣ(PACK
OF 500)

Tissue processing/embedding cassettes, Histosette®

122
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ΛΕΡΛΔΕΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ S35 PACK OF 50

1. Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα λευκόχρυςου και επικάλυψθ
από resin.
2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και πλάτοσ 8 mm
3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο.
4. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
5. Να διατίκενται μεγάλο εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ ποιότθτα του
υλικοφ που κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, κρυοςτάτθσ).
6. Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των δειγμάτων
να μειϊνεται ςθμαντικά. Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να γίνεται με το αρικμό των
blocks που κόβει θ μία λεπίδα.
7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ:
α) Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ.
β) Να φζρει κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν εφκολθ
αναγνϊριςι τθσ.
8. Να φζρει CE Mark για IVD.
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ΛΕΡΛΔΕΣ ΜΛΚΟΤΟΜΟΥ
Ν35

1. Να διακζτει επικάλυψθ από το ειδικό κράμα λευκόχρυςου και επικάλυψθ
από resin.
2. Να ζχουν μικοσ τουλάχιςτον 80 mm και πλάτοσ 8 mm
3. Να διακζτει γωνία κοπισ 35ο.
4. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι.
5. Να διατίκενται μεγάλο εφροσ επιλογισ λεπίδων ανάλογα με τθ ποιότθτα του
υλικοφ που κόβεται (μαλακό, ςκλθρό, βιοψία, κρυοςτάτθσ).
6. Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ ζτςι ϊςτε το κόςτοσ για τθ κοπι των δειγμάτων
να μειϊνεται ςθμαντικά. Θ ςφγκριςθ του κόςτουσ να γίνεται με το αρικμό των
blocks που κόβει θ μία λεπίδα.
7. Για τθν αςφάλεια του χριςτθ:
α) Να φζρει ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ ςτθν πλευρά κοπισ.
β) Να φζρει κατάλλθλθ εγκοπι ςτθν πίςω πλευρά τθσ λεπίδασ για τθν εφκολθ
αναγνϊριςι τθσ.8. Να φζρει CE Mark για IVD.
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Microscope slides KNITTEL
pack/50

Slide μικροςκοπίασ / 76x26mm / Με επεξεργαςμζνα άκρα / Ράχοσ 1mm +0.05mm / Με εςμυριςμζνο άκρο πάχουσ ~20mm
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SUPERFROST PLUS
MICROSCOPE SLIDES PK OF
72

Adhesion slides / Για κατεψυγμζνουσ ιςτοφσ / Με μόνιμο κετικό φορτίο /
επεξεργαςμζνα άκρα 90ο / Κατάλλθλο για ιςτοφσ πάχουσ 2-5μm / Διαςτάςεισ
76x26x1mm / Συμμόρφωςθ με ISO 15223-1

Slide Box for 100 Slides

The slide boxes have cork liming on the bottom, to protect the slides. On the
inside cover of the box is a corresponding inventory slide sheet. The boxes can be
stored securely on top of each other and are closed with a rust resistant nickel
plated clasp and a hinge pin. Dimensions : 208 x 175 x 34 mm (L x W x H)
Optional we offer stainless steel freezer racks to store the slide boxes in upright
freezers for longtime storage of temperature sensitive samples. You find infos and
prices in the chapter CRYO PRODUCTS.AVAILABLE IN MANY COLORS

NUCLEAR FAST RED

Unit Size 500 ml
Country of Manufacture United States
Applications Immunohistochemistry / Immunocytochemistry, In situ hybridization
Format Ready-to-Use

Periodic acid

CAS number 10450-60-9
EC number 233-937-0
Hill Formula H₅IO₆
Molar Mass 227.94 g/mol
HS Code 2811 19 80
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139

140

141

142

Sciffs Reagent

Product Information
HS Code 3822 00 00
Physicochemical Information
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH value 2.1 - 2.5 (H₂O, 25 °C)

Biopsy Pads Bio-optica

Material: polyester - polyurethane foam (moltoprene). Polyurethane foam
guarantees high solvents resistance and its structure with open cells allows fluids
(alcohols, solvents and paraffin) to transfer safely through the tissue during the
processing. Filters can be autoclaved (max. Temperature: 134°C). For sterilization,
it is enough a temperature of 121°C. Filters are packed in hermetic plastic bags, to
maintain them clean and intact until the use.

ANILINE BLUE

CAS Number: 28631-66-5
Formula Weight: 737.73
Formula: C32H25N3Na2O9S3
Hazard Info: Irritant
Boiling Point (°C): Decomposes
Synonyms: Acid Blue 22, C.I. No. 42755
Shelf Life (months): 36

BIEBRICH SCARLET

Formula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003891
CAS Number: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΤΕΥΔ

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΕΕΥΝΘΤΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΒΛΟΛΑΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΛΓΚ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221056]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΦΛΕΜΛΓΚ 34-ΒΑΘ-16672]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Σκουλοφδθσ Ρζτροσ]
- Τθλζφωνο: *210 9656310 , 2108979197
- Θλ. ταχυδρομείο: *skouloudis@fleming.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.fleming.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): Διακιρυξθ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ για τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ
Αναλωςίμων με Ανοικτι Διαδικαςία ςτα πλαίςια του Υποζργου 7. 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»
CPV :33696500-0,33696300-8,19520000-7,33790000-4,39830000-9,33141420-0,249312506,18424300-0,33651520-9
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- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [99221056]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΝΑΙ+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): []

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο

[ + Ναι *+ Πχι
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οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

[...............]

*…...............+
*….+
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
α) *……+

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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κατάλογοv:

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

γ) *……+

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:
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Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

α) *……+

β) *……+

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[ ]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

*……+

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

[……+
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Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ

*+Ναι *+Πχι
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υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι

*+ Ναι *+ Πχι
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καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xx;

*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ:

Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

*+ Ναι *+ Πχι

ΦΟΟΛ

ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
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προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :

*+ Ναι *+ Πχι

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
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γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii

-[.......................]
-[.......................]

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

*…...........]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
*.........…+
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
*...................…+
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:

*+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
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αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντθςθ:

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που
θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
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οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ

Απάντθςθ

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα

και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του

Σελίδα 70 από 107

18PROC003480728 2018-07-25
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:

*…................................…+

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:

*……+*…+νόμιςμα

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):

θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……..........]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

*…+
Ζργα: *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι

*……+*……+*……+
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προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
*…...........+
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
Ρεριγρα
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
φι
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:

ποςά

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:

*……..........................+

*……+

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:

*……+

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*....……+

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,

*+ Ναι *+ Πχι
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εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,

α)*......................................……+

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:

β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

*……+

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:

*……+

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι

*....……+
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υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·

*+ Ναι *+ Πχι

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

Απάντθςθ:

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
*……+ *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
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Περιοριςμόσ του αρικμοφ

Απάντθςθ:

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:

*….+

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:

*+ Ναι *+ Πχιxlv

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ
«ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»ΜΕ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Α/Α

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ

ΣΧΟΛΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΩΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV
Ρρομικεια Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ
Ρροχπολογιςμόσ 27.520,54.€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α €)

ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΕΛΔΟΣ

Κωδ. Ρροχπολογιςμοφ: ΟΠΣ 5002135

Τθσ επιχείρθςθσ …………………………., με ζδρα …………………, οδόσ ……. αρικμόσ …….. τθλζφωνο …………. fax………………..
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΛΜΘ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΦΡΑ
(€)Αρικμθτικϊσ
ΟΛΟΓΑΦΩΣ
ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ
(τεμάχια)
%
χωρίσ ΦΡΑ

Α.1
Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ (χωρίσ ΦΠΑ)

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ
Θμερομθνία …../……/ 2018
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
(ςφραγίδα – υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν

ΡΑΑΤΘΜΑ V
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………
Κατάςτθμα …………………………
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………
ΕΥΩ …………………………….

Ρροσ:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 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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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Σφμβαςθσ

ΡΑΑΤΘΜΑ VI
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΞΙΑΣ: #......... ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24%
ΚΕΜΑ: ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του υποζργου 7 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 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»»

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. ΦΛΕΜΙΓΚ»),
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/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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»
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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
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.
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του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Κδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ 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)
 τθν με αρικμό … απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο … ςτο ΕΡ …
 τθν απόφαςθ … του Υπουργοφ … για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο ΡΔΕ … ΣΑΕ …

τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ .2018 πίςτωςθ
 τθν με αρικμό … διακιρυξθ ςυνοπτικοφ 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. Τα προσ προμικεια
είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV): ........................... .
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A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ
Azoxymethane 13.4
M, ≥98% 100MG
Dextran sulfate salt
reagent 500G
TNBS (2,4,6Trinitrobenzenesulfo
nic acid solution)
5 % (w/v) in H2O
M.TUBERCULOSIS
H37 RA, DESICCATED,
6 X 100MG
Freund’s Adjuvant,
Incomplete 6X10ML
Freund's adj.
complete
Pertusis toxin
Ultra-LEAF Purified
anti-mouse CD3e
Antibody (1 mg)
Ultra-LEAFPurified
Armenian Hamster
IgG Isotype (1 mg)
Albumin from
chicken egg white 5G
Alu-gels
Feeding tubes (pack
of 250)
Trypsin-EDTA
(0.05%), phenol red
100ML
Penicillin/Streptomyc
in solution, 10000u
100 mL
L-GLUTAMINE(100X)
100 mL
RPMI 1640 Medium,
no glutamine
DMEM 10x 500ml
Water for injection
(WFI) 1lt
FBS GIBCO 41G3912K
CRYOVIALS CORNING
2.0ML (500 pcs)
SSofastEVAGreen

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ)

ΡΟΣΟΤΘΤ
Α

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

33696300-8

100MG

1

976,00

33696300-8

500G

1

2900,00

33696300-8

10ML

1

169,00

1

1200,00

33696500-0
33696500-0

6 X 100MG

1

300,00

33696500-0

6X10ML

1

176,00

33696300-8

6X10ML

1

185,15

33696300-8

2mg

1

2077,00

33696500-0

1 mg

1

168,00

33696500-0

1 mg

1

292,00

33696300-8

5g

1

253,00

33696300-8

50 ml

1

24,00

19520000-7

pack of 250

1

539,00

33696500-0

100ml

5

58,10

5

64,65

33651520-9

100 mL

33651520-9

100 mL

5

45,50

33696500-0

500ml

10

62,10

24931250-6

500ml

2

44,00

33696300-8

1lt

10

15,00

33696500-0

500ml

10

765,00

19520000-7

250

1

95,00

33696500-0

5ml

1

352,00
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

supermix 500x20μl
reaction (5x 1 ml)
SYBR FAST KAPA
Universal
GLYCOGEN(20mg)
RQ1 RNase-Free
DNase
TRI Reagent 200ML
PRIMER SCALE 10
STRIP TUBES AND
CAPS 0.1ML
dNTP Set 100 mM
Solutions
NTP Set, Tris
buffered (NTPs for
IVT)
Oligo d(T)18 mRNA
Primer 5 A260 units
RNaseOUT™
Recombinant
Ribonuclease
Inhibitor 5,000 units
M-MLV reverse
transcriptase
50,000u
PureLink™ HiPure
Plasmid Midiprep Kit
25 preps
CULT. DISH
100X20mm, 55cm2
Case of 500
Tissue culture dishes
150mm(10bag/100ca
se)
12-well Clear TCtreated Multiple Well
Plates, Individually
Wrapped, Sterile
(50/case)
Costar® 24-well Clear
TC-treated Multiple
Well Plates,
Individually
Wrapped, Sterile
100/case
CELL CULTURE
CLUSTER 96 WELL FB

33696500-0

kit of 10ml

1

300,00

33696300-8

20mg

1

119,00

33696500-0

1000 units

1

68,00

33696500-0
33696500-0

200ml
300 βάςεισ

1

244,00

300

69,00

19520000-7

250x4=1000 tubes

3

525,00

33696500-0

100mM each

1

46,75

33696500-0

4 x 0,25 ml

1

110,28

33696500-0

5 A260 units

1

90,00

33696500-0

5,000 units

1

125,00

33651520-9

50000 units

1

285,00

33651520-9

25 preps

1

275,00

19520000-7

Case of 500

1

140,00

19520000-7

(10bag/100case)

1

93,00

19520000-7

50/case

1

108,00

19520000-7

100/case

1

157,00

19520000-7

(50pcs/case)

1

72,00
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52

53
54
55
56
57
58
59

FLASKS 75 cm2, case
of 60
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΧΑΤΙ
2 Χ 4,5 ΚΙΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 1
ΚΙΛΟΥ 45 CM 1pc
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ
100mx30cm
ΜΕΜΒΑΝΘ
ΤΟΦΙΜΩΝ VELER
250mx30cm C.BOX
AUTOCLAVE ΤΑΕ
50mmX19mm
0.2ml individual PCR
Tubes Flat cap, 1000
tubes
50ML Conical tubes
with case 1x300
Pipette tip 1000µl
(BLUE TIPS)
(250bag/5000 case)
15ML Conical tubes
with case 500/case
SEROLOGICAL
PIPETTES,10ML(PACK
OF 500)
YELLOW TIPS
200ml(500bag/10000
case)
Pipette tip 10μl
neutral
(1000/bag,10000case
)
MICRO TUBES 1.5ML
 (case of 5000pcs)
MICROTUBE 0.5ml 
(5000pieces)
Pipettes Pasteur glass
225mm Pk250
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE
EXTRA LIGHT SMALL
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE
EXTRA LIGHT
MEDIUM
ΓΑΝΤΙΑ NITRILE
EXTRA LIGHT LARGE
SYRINGE 5ML 21GA1

19520000-7

PACK OF 60

1

150,00

39830000-9

1 pack

2

30,00

33790000-4

1pc

1

5,00

39830000-9

1 pack (1 kg)

3

17,28

39830000-9

TMX

1

3,00

33790000-4

1

1

6,90

19520000-7

1000 tubes

6

240,00

19520000-7

1x300

3

165,00

19520000-7

5000 case

4

108,00

19520000-7

500/case

3

252,00

19520000-7

PACK OF 500

3

186,00

19520000-7

10000case

4

200,00

19520000-7

1000/bag,10000cas
e

3

540,00

19520000-7

case of 5000pcs

2

134,00

19520000-7

5000 pieces

2

200,00

19520000-7

250 pieces

3

36,00

18424300-0

200

13

123,50

18424300-0

200

10

95,00

18424300-0

200

10

95,00

33790000-4

100

3

30,00

Σελίδα 89 από 107

18PROC003480728 2018-07-25

60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1/2
ΣΥΙΓΓΑ με βελόνα
1ml (120 TEM)
VENFLON CANNULA
(50 pcs)
96 well styrene plate
V bottom (100/case)
ULTRA CLEAR TUBES
5ML
1,5 ml tubes safelock
Petri dishes
(92mmx16mm)
SCALPEL BLADE
Isolab, 100pcs
BIJOU PS-TUBE 7ML
(700/case)
STORAGE BOXES
MICRO TUBES
Thermo Scientific™
Nalgene™ WideMouth Straight-Sided
PPCO Jars with
Closure 1000 ml,
pack of 6
SafeSeal tube 0.5ml,
brown 2.000/case
Phosstop cockail
Tablets(10 TABLETS)
PROTEINASE
K/ROCHE(100MG)
Prestained Protein
Marker BlueStar για
100 minigels
TEMED 50 ml
Formalin (BDH)5lt
Acetone for
analysis(2,5L)
Glycine 5kg
Xylene, for analysis
2,5l
Methanol 25l
Collagenase from
Clostridium
histolyticum1G
Diethyl
pyrocarbonate

33790000-4

120

10

180,00

33790000-4

50

1

35,00

19520000-7

100

1

129,00

19520000-7

50

1

145,00

19520000-7

1000

1

45,00

19520000-7

480

2

94,00

33790000-4

100

1

11,50

19520000-7

700

1

103,66

33790000-4

1

10

30,00

33790000-4

6

1

48,00

19520000-7

2000

1

80,60

33696500-0

10 tablets

1

130,00

33696500-0

100 mg

1

117,00

33696500-0

για 100 minigels

1

93,00

33696300-8
33696300-8

50ml
5lt

1

0,00

2

62,00

33696300-8

2,5L

1

12,00

33696300-8

5kg

1

155,00

33696300-8

2,5l

1

19,00

33696300-8

25l

1

50,00

33696300-8

1G

1

720,00

33696300-8

25g

1

75,00
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82
83
84
85
86
87

88

89

90
91

92

93

94
95
96
97
98
99
100

101
102

97%pure 25gr
Citric acid
Brain Heart Infusion
500g
Blood Agar (OXOID)
MacConkey agar
Tryptic Soy Broth
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ
24Χ50ΜΜ PACK OF
100
O.C.T. compound,
mounting media for
cryotomy 125 ml
ΛΕΡΙΔΕΣ
ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35
50PCS
ΛΕΡΙΔΕΣ
ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35
100PCS
Vectastain Alkaline
Phosphatase ABC-KIT
Falcon® 5mL Round
Bottom Polystyrene
Test Tube, without
Cap, Sterile,
125/Pack, 1000/Case
Biotin antimouse/human
CD45R/B220
Antibody
Biotin CD45(Lys5) 50
μg
Anti-HuR Antibody
Anti-MAPKAP-K2
Antibody, clone
7H4.2
Anti-AUF1 Antibody
Normal rabbit IgG
VIRKON POWDER
5KG
Q5® Hot Start HighFidelity DNA
Polymerase 100U
Monarch® PCR &
DNA Cleanup Kit (5
μg)
10x NEBuffer 3

33696300-8

100g

1

27,00

33696300-8

500g

1

175,00

33696300-8
33696300-8
33696300-8

500g
500g
100g

1

60,00

2

130,00

1

40,00

33790000-4

PACK OF 100

10

50,00

33696500-0

125 ml

2

50,00

33790000-4

50PCS

1

120,00

33790000-4

50PCS

1

100,00

33696500-0

1 kit

1

290,00

19520000-7

125/Pack

1

73,00

33696500-0

50 μg

1

35,00

33696500-0

50 μg

1

54,60

33696500-0

100 μg

1

364,00

33696500-0

200 μg

1

332,00

33696500-0
33696500-0

200 μg
0,5 ml

1

332,00

1

21,00

33696300-8

5 kg

1

90,00

33696500-0

1 vial (100U)

2

220,00

33696500-0

1 box (50 react)

2

176,00

33696500-0

1 pack(5 vials)

1

22,00
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118

119
120

121

122
123

EnGen® Mutation
Detection Kit
agarose high
resolution
Chorionic
gonadotropin human
Parrafin oil
WHATMAN 100/box
35mm TC dishes
CELL CULTURE
DISHES 60X15mm
Case of 500
Γάντια latex χωρίσ
ποφδρα (small)
Γάντια latex χωρίσ
ποφδρα (medium)
ΣΥΙΓΓΕΣ ME ΒΕΛΟΝΑ
10ML
Serological pipettes
25ml(200 piece/case)
Pasteur pipettes
250pcs
MICRO TUBES 1.5ML
 (case of 5000pcs)
GeneRuler 100 bp
DNA Ladder 50 µg
100mM dNTPs set 4 x
0.25 mL
Ethanol Absolute
99.8+%, Certified AR
for Analysis, meets
analytical
specification of
Ph.Eur. 5L
Acetone for
analysis(2,5L)
Xylene, Certified AR
for Analysis, 2,5l
PAPANIKOLAOY S
SOLUTION
1a HARRIS
HEMATOXYLIN
SOLUTION
EOSIN Y (YELLOWISH)
POWDER
HEMATOXYLIN CRYS
T POWDER 100g

33696500-0

1 box (25 react)

1

210,00

33696300-8

1 pack (25 gr)

1

223,00

33696500-0

1 vial (2500 U)

1

93,70

33696300-8
33790000-4
19520000-7

1 bottle (1L)
1 box (100 pcs)
1 pack (500 pcs)

2

90,20

2

500,00

5

550,00

19520000-7

1 pack (500 pcs)

1

80,50

33790000-4

1 pack (100 pcs)

20

100,00

33790000-4

1 pack (100 pcs)

20

100,00

33790000-4

1 pack (100 pcs)

5

60,00

19520000-7

1 case (200 pcs)

3

195,00

33790000-4

1 box (250pcs)

2

44,00

19520000-7

1 box (5000pcs)

1

66,50

33696500-0

1 vial (50 µg)

1

60,40

33651520-9

1 box (4 x 0.25 mL)

1

57,97

33696300-8

1 bottle (2,5lt)

1

190,00

33696300-8

2,5L

4

44,00

33696300-8

2,5l

4

76,00

33696300-8

2.5 l

1

220,00

33696300-8

100 g

1

128,00

33696300-8

100 g

1

432,00
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124

125

126

127

128
129
130

131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

MERCK KatNo
1043020100
3LUXOL FAST BLUE
POWDER
25g ACROSS
212170250 FISHERSC
I.COM
4PHOSPHPMOLYBDIC
ACID HYDRATE
SIGMA 79560-100
Ethanol 96 %
denatured min. 96 %,
with 1 % MEK 25 l
Ethanol Absolute
99.8+%, Certified AR
for Analysis, meets
analytical
specification of
Ph.Eur. 5L
PARAMAT EXTRA
GURR 2,5 KG
Formalin (BDH) 5 Lt
ΚΑΛΥΡΤΙΔΕΣ
24Χ50ΜΜ PACK OF
100
ΚΑΣΣΕΤΕΣ
ΣΚΙΝΩΣΘΣ(PACK OF
500)
ΛΕΡΙΔΕΣ
ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ S-35
PACK OF 50
ΛΕΡΙΔΕΣ
ΜΙΚΟΤΟΜΟΥ Ν35
Microscope slides
KNITTEL pack/50
SUPERFROST PLUS
MICROSCOPE SLIDES
PK OF 72
Slide Box for 100
Slides
NUCLEAR FAST RED
500ml
Periodic acid
Sciff s Reagent
Biopsy Pads Biooptica
ANILINE BLUE

33696300-8

25g

1

58,00

33696300-8

100G

1

130,00

33696300-8

25 l

1

150,00

33696300-8

5lt

1

185,00

33696300-8

2,5 KG

4

188,00

33696300-8

5 Lt

2

62,00

33790000-4

PACK OF 100

30

150,00

33790000-4

PACK OF 500

1

145,00

33790000-4

PACK OF 50

3

360,00

33790000-4

PACK OF 50

3

360,00

33790000-4

pack/50

50

150,00

33790000-4

PK OF 72

5

140,00

33790000-4

1EA

10

95,00

33696500-0

500ml

1

220,00

33696300-8
33696300-8

25gr
500 ml

1

125,00

1

45,00

33790000-4

pack of 500

2

12,00

33696300-8

25g

1

58,00
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BIEBRICH SCARLET
ΣΥΝΟΛΟ

33696300-8

100g

1

65,70
27.520,54
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ΑΚΟ 3 - ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ
Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των …….. € πλζον ΦΡΑ 24%.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο ΕΤΡΑ) και από Ριςτϊςεισ
του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ14510050), ςτα πλαίςια του
υποζργου 7 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 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:
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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
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 : Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα ςφμβαςθ

ΑΚΟ 7 - ΡΑΑΔΟΣΘ
Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τον Ανάδοχο εντόσ ζνα (1)μινα 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
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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 που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ και
άλλων υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο επιβάλλεται επί τθσ 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 οριςτικι παραλαβι γίνεται αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016.
. 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
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.
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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
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 ζνα (1) μινα 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 7 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.
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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.
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,
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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.
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 ςφμβαςθσ.
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.
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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
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.
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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
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.
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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.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Για τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν,
των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ 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).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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 Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
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xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται 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) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ 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
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
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απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.
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