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Αριθμόσ Διακήρυξησ: 40/2015 

ΨΛΨΟΣΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΞΑΛ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΩ 
ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ Ε.ΞΕ.Β.Ε «ΑΟ. ΦΟΕΠΛΓΞ» 

ΨΣΥΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ 

Ε.ΞΕ.Β.Ε «ΑΟ. ΦΟΕΠΛΓΞ» 

ΦΟΕΠΛΓΞ 34, ΨΞ 16672 

ΒΑΦΘ, ΑΨΨΛΞΘ 

ΕΛΔΣΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Υρομικεια και εγκατάςταςθ επιςτθμονικοφ 
εξοπλιςμοφ  

CPV ΞΩΔΛΞΣΧ 38000000-5 

ΕΛΔΣΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ 

Υρόχειροσ Πειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ για ςφναψθ 
ςφμβαςθσ προμικειασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά 

ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 

23.500,00€ (πλζον ΦΥΑ) 

[5.405,00€ (23% ΦΥΑ)] 

28.905,00 € (υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
«ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣΩ ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ  

ΕΦΕΩΡΩΡ «ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ ΦΟΕΠΛΓΞ» 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ 
1 μινα  από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ 18/11/2015 

ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΓΛΑ ΩΥΣΒΣΟΘ 
ΑΛΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΕΩΞΦΛΡΛΧΕΩΡ ΕΥΛ 
ΨΩΡ ΣΦΩΡ ΨΘΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ 

23/11/2015 

ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΘ ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΞΑΛ 
ΩΦΑ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

27/11/2015 και ϊρα 15:00μμ 

ΨΣΥΣΧ ΞΑΨΑΚΕΧΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

Ε.ΞΕ.Β.Ε «ΑΟ. ΦΟΕΠΛΓΞ» 

ΦΟΕΠΛΓΞ 34, ΨΞ 16672 

ΒΑΦΘ, ΑΨΨΛΞΘ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΞΑΛ ΩΦΑ 
ΑΥΣΧΦΦΑΓΛΧΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

30/11/2015 και ϊρα 11:00π.μ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ   ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΑΓΨΓΗ 

Ψο Ερευνθτικό Ξζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΞΕ.Β.Ε. «ΑΟ. 
ΦΟΕΠΛΓΞ») προκθρφςςει Υρόχειρο Πειοδοτικό διαγωνιςμό, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
23.500,00€ πλζον ΦΠΑ 23%, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. Ψο δθμοπρατοφμενο αντικείμενο εντάςςεται ςτο 
Υρόγραμμα «ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣΩ ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ «ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ 
ΦΟΕΠΛΓΞ»με κωδικό MIS 448143 θ οποία εντάχκθκε ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ «03 - 
Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ξαινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ Χφγκλιςθσ» του Ε.Υ. 
«Αττικι» και όπου θ δθμόςια δαπάνθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο 
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και βαρφνει το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, 
ςυγκεκριμζνα τθ ΧΑΕ 013/8 του Ωπουργείου Υαιδείασ δια Βίου Πάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων (Ξωδικόσ Υράξθσ ΧΑ 2013ΧΕ01380048). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΜΟΙ 

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

Αναθζτουςα Αρχή: Ψο Ερευνθτικό Ξζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 
που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ – Αλ. Φλζμιγκ 34 – Ψ.Ξ. 16672. 

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

Απόφαςη Προκήρυξησ Διαγωνιςμοφ: Θ με ΑΥ 160/25-01-2015  απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ με τθν οποία προκθρφςςεται ο διαγωνιςμόσ.  

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

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

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

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

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

Επιτροπή Διαγωνιςμοφ: Ψο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και όπωσ 
ορίηεται ςτθν με ΑΥ 160/25-01-2015 απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

mailto:skouloudis@fleming.gr
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Επιτροπή Παραλαβήσ: Σμάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 
ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 
παραλαβι του παραδοτζου τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

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

Προκήρυξη: Θ περιλθπτικι διακιρυξθ τθσ παροφςασ που αποςτζλλεται νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ για δθμοςίευςθ. 

Προςφζρων: Σποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

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

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

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

- του ΥΔ 60/2007 (ΦΕΞ 64 Αϋ/2007), «Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτισ 
διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2004/18/ΕΞ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ ιςχφει. 

- Tο Ρ. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ 
Ρομικϊν Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα – Ψροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Αϋ74). 

- Ψο Ρ.4281/2014 «Πζτρα Χτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,      
οργανωτικά κζματα Ωπουργείου Σικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

- του Ρ.2286/95 «Βαςικόσ νόμοσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΞ 19 Αϋ/1995). 
- του ΥΔ 118/07 «Ξανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΞ 150 Aϋ/2007) μόνο ςτο 

βακμό που δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
- Ρ.4152/2013 (παράγραφοσ Η) (ΦΕΞ Α 107) για τθν καταπολζμθςθ των 

κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ». 
- το Ρ.3548/2007 «Ξαταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

Ρομαρχιακό και τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΞ Α ϋ68). 
- των άρκρων 79-85 του Ρ. 2362/95 (ΦΕΞ 247 Αϋ/1995) που εφαρμόηονται 

ςυμπλθρωματικά των διατάξεων του Ρ.2286/95. 
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- του Ρ.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων − 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου 
τθσ 21θσ Λουνίου 1989 (L395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25θσ 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 
(ΦΕΞ Αϋ 173). 

- του Ρόμου 4310/14 «Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία και άλλεσ 
διατάξεισ». 

- του ΥΔ 93/95 (ΦΕΞ 57 Αϋ/1995) Μδρυςθ Ρομικοφ Υροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με 
τθν επωνυμία «Ερευνθτικό Ξζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ». 

- τθν με ΑΥ. 157/15-09-2014 απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
- το Άρκρο 35 του Ρ.3377/2005 (ΦΕΞ Αϋ 202/2005) περί κατάκεςθσ παραβόλου για 

τθν υποβολι ενςτάςεων. 
- το Ρ.3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (Αϋ267), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

- το Ρ.3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου 
Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) 2007-2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ53). 

- τθ με ΑΥ 14053/ΕΩΧ1749/27.03.2008 «Ωπουργικι Απόφαςθ Χυςτιματοσ 
Διαχείριςθσ» (Βϋ540), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

- τθν υπϋ αρικμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΞ για τθν 
ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ “Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα” για κοινοτικι ενίςχυςθ από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο 
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο του ςτόχου ςφγκλιςθσ ςτισ περιφζρειεσ τθσ 
Ελλάδασ - CCI2007GR161PO001. 

- τθν με ΑΥ Ε(2007) 5443/05.11.07, απόφαςθ ζγκριςθσ του Υεριφερειακοφ 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Αττικισ, όπωσ ιςχφει. 

- τον Ξανονιςμό ΕΞ 1083/2006 του Χυμβουλίου τθσ 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) 
“περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και το Ψαμείο Χυνοχισ και τθν 
κατάργθςθ του ΕΞ 1260/1999”, όπωσ ιςχφει. 

- τον Ξανονιςμό ΕΞ 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/ 27.12.2006) 
“για τθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ ΕΞ 1083/2006 
του Χυμβουλίου τθσ 11.7.2006 περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο και 
το Ψαμείο Χυνοχισ και του κανονιςμοφ ΕΞ 1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ όπωσ ιςχφει. 

- το με ΑΥ 23105/ΓΔΑΑΥ4632/ΕΩΚΩ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ 
και Ελζγχου Χυγχρθματοδοτοφμενων Υράξεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- τον με ΑΥ 37135/ΓΔΑΥΥΥ 5537/08.08.2008 Σδθγό Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ & 
Ελζγχου Χυγχρθματοδοτοφμενων Υράξεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- τθν από 27.03.2008 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ του Ε.Υ. 
Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα που αφορά ςτθν ζγκριςθ των κριτθρίων 
επιλογισ πράξεων.  

- τθν από 03.12.2008 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ του Υ.Ε.Υ. 
«Αττικισ», που αφορά ςτθν ζγκριςθ των κριτθρίων επιλογισ πράξεων.  
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- το με ΑΥ 32356/ΕΩΧΧΑΑΥ 1657/23.06.2009 Χχζδιο Σδθγιϊν για τθν εκτίμθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ που δθμιουργείται κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων (πράξεων) των 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΧΥΑ.  

- το με ΑΥ 25555/ΕΩΚΩ1304/08.06.2011 ζγγραφο τθσ ΕΩΚΩ «Ενθμζρωςθ για 
διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ απάτθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα 
ζργα από το ΕΨΥΑ, ΕΞΨ και το Ψαμείο Χυνοχισ και ςυναφείσ υποχρεϊςεισ». 

- το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα 
τεκμθρίωςθσ τθσ κετικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτο Φφλλο 
εξζταςθσ τθσ πλθρότθτασ των ςτοιχείων τθσ πρόταςθσ και ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ. 

-  Ψθν 2307/571/0020-A9/3-5-2012 (ΦΕK Βϋ 1475) Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ 
Εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ για τθν κατθγορία πράξθσ «Αναπτυξιακζσ 
προτάςεισ Ερευνθτικϊν Φορζων – ΞΦΘΥΛΧ» του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 

- Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα και των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 
των περιφερειϊν μεταβατικισ ςτιριξθσ του ΕΧΥΑ 2007?2013, ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ (ΓΓΕΨ) όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν 
4716/1169 Α1/0020/04-07-2013 (ΦΕΞ Βϋ1740) όμοια και ιςχφει. 

- Ψο 2701/752/Α2/21-5-2012 ζγγραφο τθσ ΕΩΔ ΕΥΑΕ με κζμα «Ζγκριςθ του Σδθγοφ 
Εφαρμογισ τθσ Υράξθσ Αναπτυξιακζσ προτάςεισ Ερευνθτικϊν Φορζων –ΞΦΘΥΛΧ» 
και το 5580/1363/Α2/5-8-2013 με κζμα «Ζγκριςθ 1θσ Ψροποποίθςθσ του Σδθγοφ 
Εφαρμογισ τθσ Υράξθσ Αναπτυξιακζσ προτάςεισ Ερευνθτικϊν Φορζων –ΞΦΘΥΛΧ  

- Ψθν 6759/31-5-2012 Απόφαςθ Υροκιρυξθσ τθσ Δράςθσ «Αναπτυξιακζσ Υροτάςεισ 
Ερευνθτικϊν Φορζων – ΞΦΘΥΛΧ» όπωσ παρατάκθκε από τθν 10491/25-7-2012 και 
τροποποιικθκε με τθν 10154/10-9-2013 όμοια. 

- Ψθν με αρ. πρωτ. 3348/20-6-2013 αίτθςθ χρθματοδότθςθσ πράξθσ του Δικαιοφχου 
"ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ "ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ ΦΟΕΠΛΓΞ"" προσ 
"ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ" για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο 
Ε.Υ. "Αττικι."  

- το Ρ.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
Διαδίκτυο «Υρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ (Αϋ112). 

- το Ρ.4093/2012 «Ζγκριςθ Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 
2013-2016 – Επείγοντα Πζτρα Εφαρμογισ του Ρ.4046/2012 και του 
Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2013-2016» (Αϋ222). 

- τθν από 05.12.2012 ΥΡΥ (Αϋ237) ςχετικι με Φυκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων 
αρμοδιότθτασ των Ωπουργείων Σικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων, παιδείασ και Κρθςκευμάτων, Υολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, 
Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υρόνοιασ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρϊπινων 
Δικαιωμάτων, Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ. 

- τθν με ΑΥ 3399/Γ/637/27.6.2011 απόφαςθ επιβεβαίωςθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 
Δικαιοφχου για πράξεισ χωρίσ τεχνικό αντικείμενο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 

Σ διαγωνιςμόσ διεξάγεται ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ του δικαίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ιδίωσ δε τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ υποχρεωτικισ δθμοςιότθτασ και 
τθσ διαφάνειασ των διαγωνιηομζνων, τθν αρχι τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων λόγω 
ικαγζνειασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ πιςτοποιθτικϊν, 
διπλωμάτων κακϊσ και του δικαίου του ανταγωνιςμοφ. 
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Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ 
όροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ επαγγελματικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ 
προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ – ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ 

Σι υποψιφιοι μποροφν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των ςυμβατικϊν τευχϊν μζχρι και 
τθν 27/11/2015, από τθν ζδρα του Ε.ΞΕ.Β.Ε. ΑΟ. ΦΟΕΠΛΓΞ (Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Ψ.Ξ. 
16672), Γραφείο Υρομθκειϊν, υπεφκυνοσ κοσ Υ. Χκουλοφδθσ, τθλ. 210-9656310 εςωτ: 226, 
υπεφκυνοσ για τεχνικζσ πλθροφορίεσ κοσ Υ. Χκουλοφδθσ 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. Χε 
περίπτωςθ παραλαβισ των τευχϊν μζςω ταχυμεταφορικισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει 
καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τουσ.  

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

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

Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο των ςυμβατικϊν τευχϊν 
μζχρι και τθν 23/11/2015. Ζγγραφθ απάντθςθ αποςτζλλεται ςε όλεσ μαηί τισ ερωτιςεισ που 
κα υποβλθκοφν, με φαξ ι με e-mail, μζχρι και ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Ξανζνασ υποψιφιοσ δεν επιτρζπεται ςε οποιαδιποτε 
περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΦΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ επί τθσ 
οδοφ Φλζμιγκ 34, 16672 Βάρθ, Αττικισ, τθν 30/11/2015, θμζρα Δευτζρα  ϊρα 11:00 π.μ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

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

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



 

Α/Α ΕΙΔΟ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 23% 

1 
Χυςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pΘ διαλυμάτων 
(pH Πeter) 

Α.1 1 
500,00 € 115,00 € 

2 Επαγγελματικόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων Α.2 1 400,00 € 92,00 € 

3 Homogenizer probes Α.3 2 2.500,00 € 575,00 € 

4 Επωαςτικόσ κλίβανοσ CO2 Α.4 1 4.000,00 € 920,00 € 

5 ∆ιπλόσ ψυχόµενοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ Α.5 1 3.000,00 € 690,00 € 

6 
Οογιςμικοφ Ανάλυςθσ Δεδομζνου Ξυτταρομετρίασ 
Φοισ 

Α.6 2 
4.000,00 € 920,00 € 

7 Χφςτθμα θλεκτροφόρθςθσ Α.7 1 1.700,00 € 391,00 € 

8 
Επιφάνεια ζκκεςθσ (screen imaging) και καςζτα 
τοποκζτθςθσ επιφανειϊν ζκκεςθσ ςε 
ραδιοϊςότοπα 

Α.8 1 
3.000,00 € 690,00 € 

9 Dot Blot 96-well plate system Α.9 1 1.500,00 € 345,00 € 

10 Φορθτι λάμπα UV  Α.10 1 500,00 € 115,00 € 

11 Χυςκευι Ψροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ Α.11 1 1.000,00 € 230,00 € 

12 Pipettes ςετ   Α.12 3 1.400,00 € 322,00 € 

    
23.500,00 € 5.405,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 28.905,00 € 



 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να παραδϊςει το αντικείμενο τησ ςφμβαςησ ςτην ζδρα τησ 
αναθζτουςασ αρχήσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Σ προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται κατά ανϊτατο όριο ςτο 
ποςό των 23.500,00€, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΥΑ 23%, ο οποίοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
5.405,00€ και βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. Ιτοι, ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ, ανζρχεται ςε 28.905,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με το ποςό 23.500,00€ από πιςτϊςεισ που 
ζχουν διατεκεί για το ζργο  τθσ Υράξθσ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣΩ ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΦΕΩΡΩΡ «ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ ΦΟΕΠΛΓΞ»με κωδικό MIS 448143, θ οποία εντάχκθκε ςτον Άξονα 
Υροτεραιότθτασ «03 - Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ξαινοτομίασ και τθσ Ψθφιακισ 
Χφγκλιςθσ» του Ε.Υ. «Αττικι» και όπου θ δθμόςια δαπάνθ ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και βαρφνει το Υρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων, ςυγκεκριμζνα τθ ΧΑΕ 013/8 του Ωπουργείου Υαιδείασ δια Βίου Πάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων (Ξωδικόσ Υράξθσ ΧΑ 2013ΧΕ01380020 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Ξάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ: 

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

α) Χυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Άρκρο 2 παράγραφοσ 
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΩ του Χυμβουλίου. 

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

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

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

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

2. Εφόςον δεν είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ. 

3. Εφόςον δεν είναι φορολογικά ενιμεροσ. 

4. Εφόςον τελεί υπό πτϊχευςθ ι παφςθ εργαςιϊν ι αναςτολι εργαςιϊν ι αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του (όχι τα ΡΥΔΔ, οι ΣΨΑ και οι 
δθμόςιοι οργανιςμοί). 

5. Εφόςον ζχει υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ςυνδιαλλαγισ ι ςε ειδικι εκκακάριςθ των άρκρων 99-
106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 
που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία 
ι από νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 
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6. Εφόςον ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι εκκακάριςθσ ι άλλθ παρόμοια διαδικαςία 
που προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία ι τισ νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΛΑΦΙΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

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

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

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

3. Ρα ζχει κφκλο εργαςιϊν ίςο του προχπολογιςμοφ τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

 

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

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

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

    6.3 ‘Στι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του καταςκευαςτι ζχει αποδεχκεί ζναντι του τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε αυτόν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Σι προςφζροντεσ οφείλουν να κατακζςουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τα 
οποία τοποκετοφν μζςα ςτον κφριο φάκελο προςφοράσ: 

1. Ωπεφκυνθ διλωςθ (Ρo Λ) για όλα τα ςτοιχεία τθσ προςωπικισ τουσ κατάςταςθσ, του Ρ. 
1599/86 (ι ιςοδφναμθ διλωςθ αλλοδαποφ δθμόςιου φορζα), για τον ςυγκεκριμζνο 
διαγωνιςμό, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν 
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν, και κα δθλϊνει ότι:  
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- μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν υφίςταται ςτο πρόςωπό 
τουσ κανζνασ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του Άρκρου 12 τθσ παροφςασ και  

- ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν που κα αποδεικνφουν τα ανωτζρω προ τθσ οριςτικισ 
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

2. Υαραςτατικό/ά εκπροςϊπθςθσ, ςε περίπτωςθ που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με 
αντιπρόςωπο (όπωσ ενδεικτικά ΦΕΞ ςφςταςθσ ΑΕ με τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ, 
καταςτατικό προςωπικϊν εταιριϊν με τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ κλπ). 

3. Ωπεφκυνθ διλωςθ (Ρo II) για τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ του 
προςφζροντα, του Ρ. 1599/86 (ι ιςοδφναμθ διλωςθ αλλοδαποφ δθμόςιου φορζα), για 
τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 30 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν, και 
κα δθλϊνει ότι:  

- πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του Άρκρου 13 τθσ παροφςασ και  

- ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν που κα αποδεικνφουν τα ανωτζρω, ςφμφωνα με το Άρκρο 15 τθσ 
παροφςασ, προ τθσ οριςτικισ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4. Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ χϊρασ καταγωγισ του προςφερόμενου είδουσ. Χε 
περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν είναι καταςκευαςτισ του υπό προμικεια είδουσ, 
θ υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να περιζχει όλα τα ςτοιχεία 6.1, 6.2 και 6.3 του άρκρου 
13 τθσ παροφςασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ είκοςι (20) ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε 
αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ με βεβαίωςθ παραλαβισ ι με φαξ, οφείλει να 
υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

Απαιτοφμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά προςωπικήσ κατάςταςησ κατϋ Άρθρο 12 
τησ παροφςασ: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
υφίςταται εισ βάροσ του αμετάκλθτθ ποινικι καταδίκθ για τα αδικιματα του Άρκρου 12 
του παρόντοσ. 

2. Υιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ), με 
θμερομθνία ζκδοςθσ προγενζςτερθσ τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ κακϊσ και υπεφκυνθ 
διλωςθ με αναφορά των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ είναι 
υπόχρεοσ. 

3. Υιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, με θμερομθνία ζκδοςθσ προγενζςτερθσ τθσ 
ωσ άνω ειδοποίθςθσ. 

4. Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι 
παφςθ εργαςιϊν ι αναςτολι εργαςιϊν ι αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του και ότι δε βρίςκεται ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι παφςθ 
εργαςιϊν ι αναςτολι εργαςιϊν ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθν 
ελλθνικι νομοκεςία. 
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5. Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, πζρα από τα 
παραπάνω, και πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει και ότι δεν τελεί ςε κακεςτϊσ ςυνδιαλλαγισ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ των άρκρων 99-106ια του Υτωχευτικοφ Ξϊδικα ι άλλθ ανάλογθ 
διαδικαςία που προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία.  

Χθμειϊνεται ότι όταν ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
πιςτοποιθτικοφ περί μθ υποβολισ ςε διαδικαςία εκκακάριςθσ αφορά μόνο ςτισ ΑΕ. 

Απαιτοφμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά επαγγελματικήσ, χρηματοοικονομικήσ 
και τεχνικήσ ικανότητασ, κατ’ Άρθρο 13 τησ παροφςασ: 

6. Υιςτοποιθτικό επιμελθτθρίου τθσ ζδρασ του, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι 
του ςε αυτό, το ειδικό επάγγελμα που αςκεί κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ ςε αυτό μζχρι τθν 
επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7. Υεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και των μζτρων που 
λαμβάνει για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. 

8. Ξατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ που κα αςχολθκεί με τθν 
παραγωγι του προσ προμικεια υλικοφ, κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα από τθν 
ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, ιδίωσ δε των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ. 

9. Βεβαίωςθ τράπεηασ ι αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ ι 
εκκακαριςτικό ςθμείωμα (για φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα που δεν υπόκεινται 
ςτθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν) ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ 
φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ 
του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ ι του μικρότερου κατ’ ανάγκθ χρονικοφ 
διαςτιματοσ, εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά 
χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ τριϊν κατά νόμο ιςολογιςμϊν. 

10. Πία τουλάχιςτον ανάλογθσ αξίασ ςφμβαςθ που εκτελζςκθκε με επιτυχία κατά τθν 
διάρκεια των τριϊν τελευταίων χρόνων, με μνεία για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ 
(δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα), τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ. Αν ο 
παραλιπτθσ είναι δθμόςια αρχι, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με πιςτοποιθτικό που 
ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι. Αν ο παραλιπτθσ είναι ιδιωτικόσ 
φορζασ, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με αντίςτοιχα παραςτατικά ι –εφόςον δεν 
προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά- με υπεφκυνθ 
διλωςθ του αγοραςτι ι –αν και τοφτο δεν είναι δυνατό- του προμθκευτι. 

11. Υεριγραφι και φωτογραφίεσ του προςφερόμενου προϊόντοσ, ςχζδια τεχνικϊν 
λεπτομερειϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων υποβάλλεται επίςθσ: 

1. Χυμφωνθτικό, υπογεγραμμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, ςτο οποίο ρθτά κα 
δθλϊνεται θ ςφςταςθ τθσ ζνωςθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ςε 
αυτιν, το ειδικότερο μζροσ του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου που κα εκτελζςει ο 
κακζνασ, το (τυχόν διαφορετικό) ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτα κζρδθ και τισ ηθμίεσ τθσ 
δθμοπρατοφμενθσ ςφμβαςθσ, το μζλοσ τθσ ζνωςθσ που αναλαμβάνει τον ςυντονιςμό και 
τθν διοίκθςθ τθσ ζνωςθσ (leader), κακϊσ και ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

2. Υράξθ του αρμοδίου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ 
ζγκριςθ ςυμμετοχισ του μζλουσ τόςο ςτθν ζνωςθ, όςο και ςτον εν κζματι διαγωνιςμό. 
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ΑΡΘΡΟ 16 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Χε περίπτωςθ που οι ζλλθνεσ πολίτεσ είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν αλλοδαπι, τα 
δικαιολογθτικά μθ πτϊχευςθσ, μθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, αςφαλιςτικισ και 
φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδίδονται από τθν χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ αυτισ. 

2. Ψα νομικά πρόςωπα είναι υπόχρεα για τθν προςκόμιςθ τόςο των δικαιολογθτικϊν που 
αφοροφν τα φυςικά πρόςωπα, όςο και των δικαιολογθτικϊν που ςυνοδεφονται με τθν 
ζνδειξθ «μόνο τα νομικά πρόςωπα». 

3. Σι αλλοδαποί υποψιφιοι είναι υποχρεωμζνοι (ανάλογα με το εάν αποτελοφν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα) ςτθν προςκόμιςθ όλων των ωσ άνω απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι 
ιςοδφναμων εγγράφων αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ. 

4. Θ αναφορά ςε καταςτάςεισ «πτϊχευςθσ» και «κοινισ εκκακάριςθσ» για τουσ ζλλθνεσ 
υποψιφιουσ επεκτείνεται και ςε όλεσ τισ ανάλογεσ με τισ ανωτζρω καταςτάςεισ ςτισ 
οποίεσ ενδζχεται να βρίςκονται οι αλλοδαποί υποψιφιοι. 

5. Ωπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

- φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ Ε.Υ.Ε, Σ.Ε. και Ε.Ε.  

- πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ για Α.Ε. 

- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

6. Ψα δικαιολογθτικά του Άρκρου 15 προςκομίηονται για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 
ςε ζνωςθ προςϊπων. 

7. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ 
δφνανται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι τουσ. 
Πόνο ςε περίπτωςθ που δεν ςτθν χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, 
δφναται το δικαιολογθτικό να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του 
προμθκευτι. Χτθν ωσ άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
υποψιφιο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

 

 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Σι προςφορζσ αποςτζλλονται – υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία (Δ/νςθ Υρομθκειϊν - Ψμιμα 
Γραμματείασ) με οποιονδιποτε τρόπο. Υαραλαμβάνονται με απόδειξθ και πρζπει να 
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περιζλκουν ςε αυτιν μζχρι τθν 27/11/2015 και ϊρα 15:00 μ.μ. με ευκφνθ του 
προςφζροντοσ. Θ υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν 
άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία. 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

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

 τθν λζξθ «Υροςφορά» 

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

 τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ, όπωσ δίνεται από τθν υπθρεςία 

 τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 τα ςτοιχεία του προςφζρονται 

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

Πζςα ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται δφο επιμζρουσ υποφάκελοι, με τισ 
ακόλουκεσ ενδείξεισ: Φάκελοσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Φάκελοσ Σικονομικισ Υροςφοράσ. 
Σι ωσ άνω υποφάκελοι περιζχουν τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ 
παροφςασ και φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν 
τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «παράρτθμα προςφοράσ» και τισ λοιπζσ εξωτερικζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Σι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά 
που κακορίηονται ςτθν παροφςα και να φζρουν τθν υπογραφι του προςφζροντα. Τλεσ οι 
ςελίδεσ των προςφορϊν πρζπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Χε περίπτωςθ ζλλειψθσ 
οριςμζνων υπογραφϊν, αυτζσ αναπλθρϊνονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

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

Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και 
να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  
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Σι προςφορζσ πρζπει να είναι ςαφείσ, δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν 
ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 
οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα. Τλεσ οι διορκϊςεισ πρζπει να αναφζρονται και ανακεφαλαιωτικά, ςτθν 
αρχι τθσ κάκε προςφοράσ. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 
φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να 
αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Σ Φάκελοσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ είναι ςφραγιςμζνοσ και περιζχει τα ακόλουκα : 

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

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

ι 

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

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

ΑΡΘΡΟ 21 - ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ 

Χτο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, οφτε αντιπροςφορζσ. 

Χε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΑ - ΝΟΜΙΜΑ 

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

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

Σι τιμζσ δίνονται χωρίσ ΦΥΑ. Σ ΦΥΑ αναγράφεται χωριςτά, ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ, ωσ 
ποςοςτό επί τοισ %. Χε περίπτωςθ αναγραφισ εςφαλμζνου ΦΥΑ, αυτόσ διορκϊνεται από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΓΛΨΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΕΠΙΚΤΡΨΗ – ΜΕΣΑΥΡΑΗ 
ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ ελληνική. Τλα τα ςχετικά ζγγραφα, 
προςφορζσ, δικαιολογθτικά κλπ υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ψα 
αλλοδαπά ζγγραφα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτα ελλθνικά.Ξατ’ 
εξαίρεςθ, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφζρονται και ςτθν αγγλικι ι μόνο ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα, εφόςον δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι. Ψα εγχειρίδια και τα 
Prospectus που ςυνοδεφουν τθν προςφορά μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι, 
είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα.   

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 25 - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά. Ψα επιμζρουσ κριτιρια ανάκεςθσ που ςυνκζτουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ: Σμάδα Αϋ: Ψεχνικζσ 
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Υροδιαγραφζσ – Υοιότθτα – Απόδοςθ και Σμάδα Βϋ: Ψεχνικι Ωποςτιριξθ Εκπαίδευςθ – 
Χυντιρθςθ.  

Θ Σμάδα Αϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και μοναδικό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν 
ςυμφωνία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Ψο 
επιμζρουσ αυτό κριτιριο τεχνικισ αξιολόγθςθσ ζχει κατά ςυνζπεια ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
70%.  

Θ Σμάδα Βϋ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20% και επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ τθν 
Υοιότθτα εξυπθρζτθςθσ, το Χρόνο παράδοςθσ και Ωπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ 
όπωσ εξειδικεφεται κατωτζρω ςτο Άρκρο 27. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

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

Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Α. Αποςφράγιςη κυρίωσ φακζλου 

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

Β. Αποςφράγιςη τεχνικϊν προςφορϊν 

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

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

ΑΡΘΡΟ 27 - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

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

 

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

Χυμφωνία του προςφερόμενου προϊόντοσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

80% 

Ομάδα Βϋ: Σεχνική αξιοπιςτία και υποςτήριξη Χυντελεςτισ 30% 

Β1. Υοιότθτα εξυπθρζτθςθσ ιτοι τθν 
 εξαςφάλιςθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν  

 
Β2. Χρόνοσ και Τροι Υαράδοςθσ 
 

 
Β3. Ωπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ   

10% 
 
 

5% 
 

5% 

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

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

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

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

Τςεσ προςφορζσ ςυγκεντρϊνουν τεχνικι βακμολογία μικρότερθ του 60% τθσ ανϊτατθσ 
βακμολογίασ που ζλαβε θ αξιολογθκείςα ωσ καλφτερθ τεχνικά προςφορά, αποκλείονται 
από τθν περαιτζρω αξιολόγθςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 29 - ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

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

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 30 - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Εφόςον παραςτεί ανάγκθ, θ Επιτροπι μπορεί να καλζςει τουσ προςφζροντεσ να 
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, δικαιολογθτικά ι κείμενα 
προςφορϊν, ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, 
οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν εγγράφωσ τα ςτοιχεία που θ Επιτροπι 
απαιτεί, μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που ορίηει κατά περίπτωςθ το οποίο δεν μπορεί 
να είναι μεγαλφτερο των πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 
Από τισ διευκρινίςεισ που προςκομίηονται ςφμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ 
μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. Χε περίπτωςθ μθ 
προςκόμιςθσ των διευκρινίςεων, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 32 - ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΥΤΓΕ 

Δικαιοφνται επίςθσ να υποβάλλουν προςφυγι κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ 
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του Ρ 3886/2010 και ςυγκεκριμζνα εντόσ 
δζκα (10) θμερϊν από τότε που ο προςφεφγων ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ ιςχυριηόμενθσ ωσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Εντόσ δζκα θμερϊν, αφότου ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ 
ι παράλειψθσ, μπορεί να αςκιςει προςφυγι κατά αυτισ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(προδικαςτικι προςφυγι). Θ προςφυγι αυτι αποτελεί όρο του παραδεκτοφ για τθν 
άςκθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτικοφ ςχθματιςμοφ, χωρίσ τθν 
άςκθςθ τθσ οποίασ θ αίτθςθ των αςφαλιςτικϊν μζτρων κρίνεται απαράδεκτθ. Θ 
ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να απαντιςει αιτιολογθμζνα εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από 
τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω δεκαπενκιμερθ 
προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ προςφυγισ. Σ ενδιαφερόμενοσ, εντόσ δζκα 
θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προςφυγισ μπορεί να αςκιςει αίτθςθ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων, για τουσ ίδιουσ λόγουσ με αυτοφσ τθσ προςφυγισ, ενϊπιον του 
αρμόδιου Δικαςτθρίου.  
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ΑΡΘΡΟ 33 - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

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

ΑΡΘΡΟ 34 - ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

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

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

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

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

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

ε. Ψθν οριςτικι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ που  

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

- ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 35- ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ  

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

- τθν προβλεπόμενθ ςτο Άρκρο 37 τθσ παροφςασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 36 - ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

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

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

ΑΡΘΡΟ 37 - ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σ Επιςτθμονικόσ Εξοπλιςμόσ (Άρκρο 7) οφείλουν να καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ, δφο (2) ετϊν. Θ εγγυθτικι αυτι ευκφνθ του Αναδόχου περιλαμβάνει: 

- Χυντιρθςθ του Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ που προμθκεφει, αναλαμβάνοντασ 
ειδικότερα, χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και 
ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και πικανι αντικατάςταςθ όλων των 
εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ. Εξαίρεςθ των ανωτζρω είναι εφόςον οι πικανζσ βλάβεσ 
ζχουν προκλθκεί από κακό χειριςμό ι ανωτζρα βία ι μθ ενδεδειγμζνθ προςταςία του 
ςυςτιματοσ. 

- Υαράδοςθ/εγκατάςταςθ τυχόν επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων ι αναβακμίςεων 
(upgrade) των λογιςμικϊν προγραμμάτων και εγχειριδίων που ςυνοδεφουν το/τα 
παραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ. 

- Ωποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με δικά του ζξοδα, ςε 
περίπτωςθ που τυχόν ελαττϊματα αυτοφ που αναφφονται κατά τθν διάρκεια τθσ 
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 
ςυνόλου αυτοφ. 

- Διακεςιμότθτα τουλάχιςτον μια επιπλζον δεκαετία και ςε τιμζσ ελεφκερθσ αγοράσ του 
οποιουδιποτε ανταλλακτικοφ απαιτθκεί για επιςκευι ι αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ που προμικευςε. 
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Χτο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να παρζχει άμεςο 
(εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ του) ζλεγχο, διάγνωςθ και επιςκευι τυχόν 
βλαβϊν του ςυςτιματοσ. Χτθν περίπτωςθ που δεν δφναται να διαγνϊςει ι επιςκευάςει τθ 
βλάβθ, θ ζλευςθ ειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ από τθ μθτρικι εταιρία κα πρζπει να 
γίνεται το αργότερο εντόσ μιασ (1) εβδομάδασ. Σ ςυνολικόσ χρόνοσ διάγνωςθσ και 
επιςκευισ του ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ να ξεπερνά τισ τρεισ (3) 
εβδομάδεσ από τθν θμζρα εμφάνιςθσ τθσ δυςλειτουργίασ και ενθμζρωςθσ του 
προμθκευτι.  

Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί, πλιρωσ ι εμπροκζςμωσ, ςε ςχετικό 
αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εκπίπτει ςτο ςφνολό τθσ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 
Επιπλζον, οφείλεται ποινικι ριτρα 90,00€ για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ επιδιόρκωςθσ τθσ 
βλάβθσ. 

Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν τελικι παραλαβι τθσ προμικειασ και πριν από τθν 
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ 
λειτουργίασ. Η εγγυητική επιςτολή καλήσ λειτουργίασ θα καλφπτει το 3% του 
αναγραφόμενου προχπολογιςμοφ των προςφερομζνων ειδϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΠΑ) με χρόνο ιςχφοσ είκοςι επτά (27) μθνϊν. Θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ 
επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μπορεί να εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τθν 
ευρωπαϊκι οδθγία και τον ελλθνικό νόμο, όπωσ αποδεικνφεται από το ςχετικό ευρωπαϊκό 
πιςτοποιθτικό από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ-μζλουσ καταγωγισ ι τθν άδεια τθσ 
Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα προσ τον νόμο 3601/2007 και τθν οδθγία 2006/48/ΕΞ του 
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθσ 
δραςτθριότθτασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Αν το ςχετικό ζγγραφο δεν είναι διατυπωμζνο ςτα 
ελλθνικά, κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του ΩΥΕ. Θ εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ παραμζνει ςτθν ανακζτουςα αρχι τρεισ (3) μινεσ επιπλζον του χρόνου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται από τον ανάδοχο.  
 

ΑΡΘΡΟ 38 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

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

ΑΡΘΡΟ 39 - ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα  από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Υεριλαμβάνει τθν προμικεια του αντικειμζνου που 
περιγράφεται ςτο Άρκρο 7 τθσ παροφςασ, τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

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

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

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

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

β. Υαραλιφκθκε οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

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

δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα 
από τθ ςφμβαςθ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 40 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Χε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από 
ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου. Θ απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, 
δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 
 

ΑΡΘΡΟ 41 - ΕΚΦΨΡΗΗ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ 

Σ ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ξατ’ 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 ι άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 42 - ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΗ 

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

Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
να μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
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Θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια 
του προςωπικοφ του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ 
τον ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων, όπου εκτελείται θ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 43 - ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

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

ΑΡΘΡΟ 44 - ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 

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

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

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

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

δ) Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματόσ του ι για κάποιο από τα οικονομικά εγκλιματα που 
προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 13 τθσ παροφςασ 

Ψα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον ανάδοχο τθσ εκ 
μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ καταγγελίασ. Ξατ’ εξαίρεςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, 
κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα 
αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον ανάδοχο ότι 
κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

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

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

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

γ) Ρα παραδϊςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που 
αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθ ςφμβαςθ και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ 
ότι οι υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο 
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Ψο ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι βεβαιϊνει 
τθν αξία του παραςχεκζντοσ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του 
αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 45 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

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

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

Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Υαραλαβισ και όλα τα 
εξουςιοδοτθμζνα από τθν ανακζτουςα αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε 
κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 
περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του ίδιου του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 46 - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

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

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

 

Α.1 υςκευή αυτόματου υπολογιςμοφ pΗ διαλυμάτων (pH Μeter) (Σεμάχια: 1) 

 Ρα διακζτει επιλογι αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ ςτάκμιςθσ.  

 Ρα ζχει εφροσ μζτρθςθσ τιμϊν τουλάχιςτον από 0 - +20. 

 Ρα ζχει διακριτικι ικανότθτα τθσ τάξθσ του 0.01. 

 Ρα ζχει ακρίβεια μζτρθςθσ τθσ τάξθσ του ±0.02. 

 Ρα διακζτει ψθφιακι οκόνθ καταγραφισ των μετριςεων, με δυνατότθτα αποκικευςθσ 

των  μετριςεων. 

 Ρα ζχει βάςθ ςτιριξθσ για το θλεκτρόδιο, που να μπορεί να προςαρμόηεται και κατά τθ 

διάρκεια μζτρθςθσ. 

 Ρα είναι μικρό και εφκολο ςτθ χριςθ. 

 Ρα ζχει εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι για δφο χρόνια 

 Πζτρθςθ κερμοκραςίασ -20 – 120OC. 

 

Α.2 Επαγγελματικόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων (Σεμάχια: 1) 

 Ρα είναι γενικισ χριςθσ εργαςτθριακόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων . 

 Ρα διακζτει εςωτερικό περίβλθμα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Ρα διακζτει ψθφιακό χρονοδιακόπτθ ζωσ 95 λεπτά. 

 Ρα διακζτει οκόνθ LCD 

 Ρα διακζτει μζγιςτθ ιςχφ τουλάχιςτον 900W. 

 Ρα ζχει εςωτερικι χωρθτικότθτα  

 Απόδοςθ ιςχφοσ ςε τρόπο λειτουργίασ: αγωγι κερμότθτασ τουλάχιςτον 1400W, γκρίλ: 

τουλάχιςτον1200 W  

 Ρα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 35λίτρα. 

 Ρα διακζτει αποςπϊμενο κεραμικό πιάτο διαμζτρου μζχρι Ø 365mm 

 Εςωτερικζσ διαςτάςεισ με περίπου πάχοσ 375 x βάκοσ 395 x φψοσ 272 mm και 

εξωτερικζσ διαςτάςεισ με περίπου πάχοσ 550 x βάκοσ 535 x φψοσ 368 mm  

 Ρα ζχει τθ δυνατότθτα βζλτιςτθσ εςωτερικισ χωρθτικότθτασ για τοποκζτθςθ 

εργαςτθριακϊν μπουκαλιϊν χωρθτικότθτασ ζωσ 1λίτρο. 

 

Α.3 Homogenizer probes (Σεμάχια: 2) 

 Ρα είναι ςτζλεχοσ ομογενοποίθςθσ ςυμβατό για ομογενοποιθτι Ψ25 Basic τθσ εταιρείασ 

IKA-WERCK. 

 Ρα ζχει δυνατότθτα ομογενοποίθςθσ όγκων 1-50ml. 

 Ρα ζχει βάκοσ εμβάπτιςθσ 27/85mm. 

 Ρα είναι καταςκευαςμζνο PTFE και AISI 316L (ανοξείδωτο ατςάλι τφπου 316L και 

πολυτετραφκοροαικυλζνιο) 



33 

 Ρα είναι κατάλλθλο για χριςθ με διαλφτεσ 

 Ρα ζχει αντοχι ςε κερμοκραςία ζωσ 180°C 

 Ρα είναι αποςτειρϊςιμο 

 Θ διάμετροσ του ρότορα να είναι 6,1mm και το μικοσ του ςτελζχουσ  να είναι 108mm. 

 Ρα ζχει ταχφτθτα περιςτροφισ 7,7m/s 

 Ρα ζχει εφροσ pH 2 ζωσ 13. 

 

Α.4 Επωαςτικόσ κλίβανοσ CO2 (Σεμάχια:1) 

 Ρα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 140L και όχι περιςςότερο από 200L.  

 Ρα ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον 3 ράφια. 

 Ρα διακζτει εξωτερικό περίβλθμα και εςωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Ρα διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ με κλειςτό χιτϊνιο αζροσ. 

 Nα μπορεί να αυτοαποςτειρϊνεται χωρίσ τθν απομάκρυνςθ κάποιων μερϊν του. 

 Ρα διακζτει διπλι πόρτα. Θ εςωτερικι πόρτα να είναι γυάλινθ ϊςτε να επιτρζπει τθν 

παρατιρθςθ. Σι πόρτεσ κα πρζπει να ςτεγανοποιοφνται για να περιορίηονται οι 

απϊλειεσ κερμοκραςίασ και CO2. 

 Ρα φζρει ψθφιακι οκόνθ και πλικτρα ειδικϊν λειτουργιϊν ϊςτε να μποροφν να 

ρυκμιςτοφν οι παράμετροι κερμοκραςίασ, και ςυγκζντρωςθσ CO2.  

 Κερμοκραςιακό εφροσ από 10οC πάνω από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι 

τουλάχιςτον 50oC και θ ςυγκζντρωςθ CO2 ςτο 5% - 10% (τουλάχιςτον).  

 Υροαιρετικά, να φζρει ενςωματωμζνο ανιχνευτι υπερφκρου (IR) ϊςτε να μθν 

επθρεάηεται από πικανζσ μεταβολζσ ςτθν υγραςία εντόσ του καλάμου.    

 Ρα διακζτει ςυναγερμό ειδοποίθςθσ για τυχόν αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

 Ρα διακζτει ςφςτθμα διακοπισ τθσ παροχισ CO2 με το άνοιγμα τθσ πόρτασ. 

 Ρα ζχει δυνατότθτα γριγορθσ επαναφοράσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ μετά το κλείςιμο 

τθσ πόρτασ. 

 Ρα διακζτει ζξοδο απ’ όπου κα μπορεί να υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ CO2 με ειδικό 

μετρθτι. 

 Ρα διακζτει φίλτρο HEPA 

 Ρα διακζτει φίλτρο ςτο ςθμείο ειςόδου του CO2. 

 

Α.5. ∆ιπλόσ ψυχόµενοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ(τεμάχιο 1) 

Διπλόσ ψυχόμενοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ, ςε διάταξθ ςτιλθσ, με δφο ανεξάρτθτουσ 
καλάμουσ κερμοςτάτθςθσ, τοποκετθμζνουσ ο ζνασ επάνω από τον άλλο, ςε μια εναία 
ςυςκευι, με ανεξάρτθτο ζλεγχο και προγραμματιςμό του κάκε καλάμου.  

Ξάκε ζνασ από τουσ προςφερόμενουσ καλάμουσ να διακζτει τα ακόλουκα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: 

 Ρα Οειτουργoφν με βεβιαςμζνθ κυκλοφορία αζρα.  

  Xωρθτικότθτα: 150L/150L.  

 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: +3οC ζωσ +40οC.  
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 Διακριτικι ικανότθτα τθσ κερμοκραςίασ (temperature resolution): 0,1οC  

 Χτακερότθτα τθσ κερμοκραςίασ  ςτο κζντρο του κλιβάνου, ςτουσ 370C (temperature 
fluctuation): ±0,2οC.  

 Σμοιογζνεια τθσ κερμοκραςίασ ςτο χϊρο, ςτουσ 370C (temperature variation): 
±0,4οC.  

 Ανεξάρτθτοσ θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ και ψθφιακι ρφκμιςθ και ζνδειξθ τθσ 
κερμοκραςίασ μζςω μικροχπολογιςτι και οκόνθσ LCD, για τον κάκε κάλαμο.  

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τριϊν (3) προγραμμάτων λειτουργίασ, με δυνατότθτα 
προγραμματιςμοφ μζχρι και ζξι (6) βακμίδων κερμοκραςίασ – χρόνου.  

 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου κακυςτζρθςθσ εκκίνθςθσ (start delay) από 1min 
– 99:59h.  

 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου παραμονισ ςτθν προγραμματιςμζνθ 
κερμοκραςία από 1min – 99h ι εναλλακτικά ρφκμιςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.  

 Δυνατότθτα καταγραφισ τθσ μζγιςτθσ, ελάχιςτθσ και μζςθσ τιμισ τθσ κερμοκραςίασ 
για κάκε βακμίδα του προγράμματοσ. Δυνατότθτα επανεκκίνθςθσ (reset) τθσ 
καταγραφισ από το χειριςτι, ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, χωρίσ τθν ανάγκθ 
τερματιςμοφ του εκτελοφμενου προγράμματοσ.  

 Δυνατότθτα καταγραφισ και αποκικευςθσ μζχρι 2046 μετριςεων κερμοκραςίασ ςε 
εςωτερικι μνιμθ (data logger) ςε ςυχνότθτα προγραμματιηόμενθ από το χειριςτι. 
Δυνατότθτα μεταφοράσ τουσ ςε Θ/Ω . 

 Δυνατότθτα επιςκόπθςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
του προγράμματοσ.  

 Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ οπτικοφ – θχθτικοφ ςυναγερμοφ για υπζρβαςθ άνω 
και κάτω ορίου κερμοκραςίασ.  

 Ρα διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από υπερκζρμανςθ με κερμοςτάτθ αςφαλείασ 
(κλάςθ 1 ςφμφωνα με DIN12880).  

 Ρα διακζτει οπτικό ςυναγερμό ςε περίπτωςθ εςφαλμζνθσ λειτουργίασ του 
αιςκθτιρα κερμοκραςίασ.  

 Ρα διακζτει οπτικό ςυναγερμό ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ.  

 Ρα  διακζτει θχθτικό ςυναγερμό για το άνοιγμα τθσ εξωτερικισ πόρτασ.  

 Ρα διακζτει φωτοπεριοδικό ςφςτημα (FOT4) ή ιςοδφναμο για προςομοίωςθ 
ςυνκθκϊν θμζρασ – νφκτασ. Ψο φωτοπεριοδικό ςφςτθμα να αποτελείται από 
τζςςερισ (4) λυχνίεσ φκοριςμοφ τφπου 840 (φωσ θμζρασ), τοποκετθμζνεσ ςτα 
πλευρικά τοιχϊματα το κάκε καλάμου. Σ χειριςτισ να  μπορεί να προγραμματίςει 
το άνοιγμα ι κλείςιμο των λυχνιϊν (on/off) ξεχωριςτά για κάκε βακμίδα του 
προγράμματοσ, και για κάκε κάλαμο ξεχωριςτά. 

 Ρα διακζτει λειτουργία αυτόματθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του ανεμιςτιρα με το 
άνοιγμα τθσ πόρτασ. 

 Ρα διακζτει λειτουργία απόψυξθσ. 

 Εξωτερικι επζνδυςθ από χάλυβα με θλεκτροςτατικι βαφι. 

 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ: 620mm x 1.680mm x 640mm (πλάτοσ x φψοσ x βάκοσ) 

 Εςωτερικι επζνδυςθ από αλουμίνιο,θ εςωτερικι επζνδυςθ διακζτει ειδικό 
ςχεδιαςμό για τον εφκολο κακαριςμό του καλάμου. 

 Εςωτερικζσ διατάςεισ, κάκε καλάμου: 520mm x 660mm x 420mm (πλάτοσ x φψοσ x 
βάκοσ) περίπου 

 Πόνωςθ πολυουρεκάνθσ, αυτοςβενόμενθ, οικολογικι CFC Free, πυκνότθτασ 
<42Kg/m3 για ακόμθ καλφτερθ μόνωςθ και πάχουσ 4-6cm. 

 Χυμπαγισ εξωτερικι πόρτα με κλειδαριά. 

 Ξάκε κάλαμοσ να διακζτει πλευρικι είςοδο για τοποκζτθςθ πρόςκετου αιςκθτιρα 
κερμοκραςίασ.  
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 Ξάκε κάλαμοσ να ςυνοδεφεται από τρία (3) ςυρμάτινα ράφια ρυκμιηόμενα κακ’ 
φψοσ. Ξάκε ράφι μπορεί να δεχκεί μζγιςτο βάροσ 10Kg. Για εφαρμογζσ που 
απαιτοφν τοποκζτθςθ μεγαλφτερου βάρουσ απαιτείται θ προμικεια ενιςχυμζνων 
ραφιϊν. Ωπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ και πρόςκετων ραφιϊν. 

 Ξάκε κάλαμοσ ςτθ βαςικι του διαμόρφωςθ μπορεί να δεχκεί μζγιςτο ςυνολικό 
βάροσ 30Kg. Για εφαρμογζσ που απαιτοφν τοποκζτθςθ μεγαλφτερου ςυνολικοφ 
βάρουσ απαιτείται θ προμικεια τθσ διαμόρφωςθσ με ενιςχυμζνα τοιχϊματα. 

 Ρα Διακζτει κφρεσ επικοινωνίασ RS232 και USB. 

 Λςχφσ λειτουργίασ: 350W 

 Ψροφοδοςία λειτουργίασ: 230VAC/50Hz. 

 Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από 100C – 260C.  

 Ρα Χυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό τελικοφ ελζγχου, εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα 
Αγγλικά και ςτα Ελλθνικά. 

 Σ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ  να διακζτει ςιμανςθ CE και ο καταςκευαςτισ 
διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO-9001. 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕ 

 Εςωτερικι πρίηα ςοφκο για τροφοδοςία ςυςκευϊν εντόσ του κλιβάνου. 

 Ξλάςθ προςταςίασ από υπερκζρμανςθ 3.3 (κατά DIN12880), για ζνα κάλαμο. 

 

Α.6. Λογιςμικοφ Ανάλυςησ Δεδομζνου Κυτταρομετρίασ Ροήσ (Σεμάχια: 1) 

 Ρα είναι ςυμβατό με τθν ανάλυςθ αρχείων κυτταρομετρίασ ροισ τφπου fcs 2.0 και fcs 

3.0 τα οποία ζχουν καταγραφεί με το λογιςμικό FACS Diva. 

 Κα πρζπει να προςφζρεται θ τελευταία ζκδοςθ του λογιςμικοφ θ οποία να είναι 

ςυμβατι με windows 7. 

 Θ άδεια χριςθσ του λογιςμικοφ να παρζχεται ςτθν μορφι θλεκτρονικοφ κλειδιοφ 

(Dongle), να είναι λειτουργικι τόςο ςε περιβάλλον PC όςο και Mac και να 

περιλαμβάνει βελτιϊςεισ για τουλάχιςτον 2 χρόνια. 

 Ρα παρζχεται εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ ωσ προσ τθν χριςθ του λογιςμικοφ. 

 Ρα διακζτει εργαλεία για γραφιματα τφπου ιςτογράμματα, γραφιματα 2Δ 

(pseudocolour, countour, dot, density, zebra), και γραφιματα επικάλυψθσ (overlays) 

 Ρα διακζτει τα κλαςικά εργαλεία οριοκζτθςθσ (gating) αλλά και εξελιγμζνθ 

οριοκζτθςθ (π.χ boolean, tethered, magnetic gates) και εξελιγμζνα εργαλεία 

οριοκζτθςθσ (π.χ bifur, offset και curly quadrant gating). Ρα παρζχει τθν δυνατότθτα 

χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ οριοκζτθςθσ.   

 Ρα διακζτει εργαλεία για τθν υψθλισ ποιότθτασ απεικονιςτικι ανάλυςθ των 

δεδομζνων (publication quality) θ οποία να μπορεί να αποκθκευτεί ςε μορφι 

jpeg/tiff. 

 Ρα διακζτει εργαλεία για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων θ οποία να μπορεί 

να αποκθκευτεί και ςε μορφι xls. 

 Ρα παρζχει τισ δυνατότθτεσ: 

◦ ανάλυςθ ςε παρτίδεσ (batch analysis) 

◦ δθμιουργία πρότυπθσ ανάλυςθσ (template analysis) 
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◦ βίο-εκκετικι ανάλυςθ (bio-exponential transformation) 

◦ απεικόνιςθ παλίνδρομθσ οριοκζτθςθσ (backgating display) 

◦ αυτόματθ αναγνϊριςθ ςυςτάδων (cluster identification) 

 Ρα διακζτει ειδικζσ πλατφόρμεσ ανάλυςθσ που να επιτρζπουν: 

◦ τον διαχωριςμό τθσ επικάλυψθσ τθσ εκπομπισ φκοριςμοφ των χρωςτικϊν 

(compensation) 

◦ ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τριϊν παραμζτρων (3D viewer) 

◦ ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων κυτταρικοφ κφκλου (cell cycle) 

◦ ανάλυςθ κινθτικισ (kinetics) όπωσ ειςροι αςβεςτίου (calcium influx) 

◦ ανάλυςθ κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ (proliferation) 

 

Α.7 φςτημα ηλεκτροφόρηςησ (Σεμάχια: 1) 

 Χφςτθμα θλεκτροφόρθςθσ μεγάλων διαςτάςεων για πρωτεΐνεσ και νουκλεϊκά οξζα.  

 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε 3 διαφορετικά μικθ, για γυάλινεσ πλάκεσ φψουσ 22 cm, 

32 cm ι 42 cm.  

 Πε δυνατότθτα χριςθσ εξαρτθμάτων (combs, spacers) διαφορετικϊν μεγεκϊν.  

 Χτο ςφςτθμα να ςυμπεριλαμβάνονται 1 ςετ γυάλινων πλακϊν μικουσ 42cm, 1 

comb (χτενάκι) 0.4mm x 20 κζςεισ φόρτωςθσ, 1 ςετ spacers πάχουσ 0.4mm, 1 comb 

(χτενάκι) 0.2mm x 20 κζςεισ φόρτωςθσ, 1 ςετ spacers πάχουσ 0.2mm, 1 πλάκα 

αλουμινίου για τθ διάχυςθ τθσ κερμότθτασ διαςτάςεων 20cm x 36.9 cm. 

 

Α.8 Επιφάνεια ζκθεςησ (screen imaging) και καςζτα τοποθζτηςησ επιφανειϊν ζκθεςησ ςε 
ραδιοϊςότοπα (Σεμάχια: 1) 

Επιφάνεια ζκκεςθσ (imaging screen) για ραδιοϊςότοπα (32P, 33P, 14C, 35S), διαςτάςεων 
35x43cm κατάλλθλθ για ςφςτθμα τφπου PMI του εργαςτθρίου μασ, ςυνοδευόμενθ από 
καςζτα τοποκζτθςθσ επιφανειϊν ζκκεςθσ για ραδιοϊςότοπα, κατάλλθλθ για επιφάνειεσ 
διαςτάςεων 35x43cm. Θ καταλλθλότθτα και θ ςυμβατότθτα να αποδεικνφεται από τεχνικά 
φυλλάδα του καταςκευαςτι. 

 

Α.9 Dot Blot 96-well plate system (Σεμάχια: 1) 

Ακρυλικό ςφςτθμα πολλαπλισ ςθμειακισ ςτφπωςθσ (dot-blot) 96-κζςεων, χωρθτικότθτασ 
500μl/κζςθ, για πρωτεΐνεσ και νουκλεϊκά οξζα. Ψο ςφςτθμα να αποτελείται από 4 βαςικά 
ςυςτατικά: τθν πλάκα του δείγματοσ (96 κζςεων), τθν πλάκα υποςτιριξθσ του φίλτρου, το 
τμιμα/υποδοχι ςφνδεςθσ με το κενό και μεταλλικι πλάκα ςυγκρότθςθσ τθσ ςυςκευισ.  

Ρα είναι ςυμβατό με πολλαπλά μικροςιφϊνια. Ρα ζχει κατάλλθλο ςφςτθμα 
ςτεγανοποίθςθσ που να επιτρζπει το ςχθματιςμό διακριτϊν, ομοιόμορφων κθλίδων χωρίσ 
διαρροι των δειγμάτων. 
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Α.10 Φορητή λάμπα UV (Σεμάχια: 1) 

Οάμπα UV χειρόσ, ελαφριά, με δυνατότθτα χριςθσ ςε χαμθλι και υψθλι ςυχνότθτα UV 
(254 και 365nm). 

 

Α.11 υςκευή Σροφοδοςίασ ηλεκτρικοφ ρεφματοσ (Σεμάχια: 1) 

 Ρα διακζτει ςυςκευζσ τροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ με τα εξισ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: Ρα ζχει εφροσ προγραμματιηόμενθσ τάςθσ 20-5000Volts, να ζχει εφροσ 

προγραμματιηόμενθσ ζνταςθσ 0.01-500mA, να ζχει μζγιςτθ προγραμματιηόμενθ ιςχφ 

400Watt, να είναι ςυμβατό με ψυχρό κάλαμο (κερμοκραςία 0-40oC, υγραςία 0-95%), 

να διακζτει οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων, να διακζτει χρονομετρθτι μζχρι 99hr 59mins, 

να διακζτει λειτουργία προςωρινισ παφςθσ & επανζναρξθσ λειτουργίασ, να δφναται να 

ςυνεχίςει τθ λειτουργία του από το ςθμείο διακοπισ ςε πικανι διακοπι ρεφματοσ ι 

πτϊςθ τάςθσ, να διακζτει 4 εξόδουσ ρεφματοσ για ταυτόχρονθ υποςτιριξθ ιςάρικμων 

ςυςκευϊν θλεκτροφόρθςθσ, να διακζτει ςιμανςθ CE και EN-61010 για τθν αςφάλεια 

θλεκτρικϊν εργαςτθριακϊν ςυςκευϊν, να διακζτει ικανότθτα ανίχνευςθσ μθδενικοφ 

φορτίου, ξαφνικισ αλλαγισ φορτίου, διαρροισ, να διακζτει προςταςία από 

υπερφόρτωςθ φορτίου και υπερβολικά Volts. 

 Ρα προςφερκεί με εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

 

Α.12 Pipettes ςετ τριϊν τεμαχίων 

 Χετ από μικροςιφϊνια με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου 

 Ρα μθν διακζτουν οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων. 

 Ψο ςετ να διακζτει μικροςιφϊνια για τρεισ διαφορετικοφσ όγκουσ:  

1. Ζωσ 20μL 

2. Ζωσ 200μL 

3. Ζωσ 1000μL 

 Ρα ζχουν τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) των αντίςτοιχων όγκων από 

διάφορουσ οίκουσ προμθκευτϊν.   

 Ρα ζχουν τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των 

μερϊν τουσ. 

 Ρα διακζτει ISO8655 και CE IVD 

 

Εγγφηςη για όλα τα επιςτημονικά όργανα  2 ζτη 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
  «ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ»ΜΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.1 Συζκευή αυηόμαηου υπολογιζμού pΗ διαλυμάηων (pH Μeter) (Τεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Ρα διακζτει επιλογι αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ ςτάκμιςθσ.  
      

2 Ρα ζχει εφροσ μζτρθςθσ τιμϊν τουλάχιςτον από 0 - +20. 
      

3 Ρα ζχει διακριτικι ικανότθτα τθσ τάξθσ του 0.01. 
      

4 Ρα ζχει ακρίβεια μζτρθςθσ τθσ τάξθσ του ±0.02. 
      

5 Ρα διακζτει ψθφιακι οκόνθ καταγραφισ των μετριςεων, με δυνατότθτα αποκικευςθσ των  μετριςεων. 

      

6 
Ρα ζχει βάςθ ςτιριξθσ για το θλεκτρόδιο, που να μπορεί να προςαρμόηεται και κατά τθ διάρκεια 
μζτρθςθσ. 

      

7 Ρα είναι μικρό και εφκολο ςτθ χριςθ.       



39 

8 Ρα ζχει εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι για δφο χρόνια 
      

9 Πζτρθςθ κερμοκραςίασ -20 – 120OC.       

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.2 Επαγγελματικόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Ρα είναι γενικισ χριςθσ εργαςτθριακόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων . 
      

2 Ρα διακζτει εςωτερικό περίβλθμα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
      

3 Ρα διακζτει ψθφιακό χρονοδιακόπτθ ζωσ 95 λεπτά.       

4 Ρα διακζτει οκόνθ LCD       

5 Ρα διακζτει μζγιςτθ ιςχφ τουλάχιςτον 900W.       

6 Ρα ζχει εςωτερικι χωρθτικότθτα        

7 
Απόδοςθ ιςχφοσ ςε τρόπο λειτουργίασ: αγωγι κερμότθτασ τουλάχιςτον 1400W, γκρίλ: τουλάχιςτον1200 
W  

      

8 Ρα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 35λίτρα.       

9 Ρα διακζτει αποςπϊμενο κεραμικό πιάτο διαμζτρου μζχρι Ø 365mm 
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10 
Εςωτερικζσ διαςτάςεισ με περίπου πάχοσ 375 x βάκοσ 395 x φψοσ 272 mm και εξωτερικζσ διαςτάςεισ με 
περίπου πάχοσ 550 x βάκοσ 535 x φψοσ 368 mm  

      

11 
Ρα ζχει τθ δυνατότθτα βζλτιςτθσ εςωτερικισ χωρθτικότθτασ για τοποκζτθςθ εργαςτθριακϊν 
μπουκαλιϊν χωρθτικότθτασ ζωσ 1λίτρο. 

      

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Α.3 Homogenizer probes (Τεμάχια: 2) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Ρα είναι ςτζλεχοσ ομογενοποίθςθσ ςυμβατό για ομογενοποιθτι Ψ25 Basic τθσ εταιρείασ IKA-WERCK. 
      

2 Ρα ζχει δυνατότθτα ομογενοποίθςθσ όγκων 1-50ml.       

3 Ρα ζχει βάκοσ εμβάπτιςθσ 27/85mm.       

4 
Ρα είναι καταςκευαςμζνο PTFE και AISI 316L (ανοξείδωτο ατςάλι τφπου 316L και 
πολυτετραφκοροαικυλζνιο) 

      

5 Ρα είναι κατάλλθλο για χριςθ με διαλφτεσ       

6 Ρα ζχει αντοχι ςε κερμοκραςία ζωσ 180°C       

7 Ρα είναι αποςτειρϊςιμο       

8 Θ διάμετροσ του ρότορα να είναι 6,1mm και το μικοσ του ςτελζχουσ  να είναι 108mm. 
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9 Ρα ζχει ταχφτθτα περιςτροφισ 7,7m/s       

10 Ρα ζχει εφροσ pH 2 ζωσ 13.       

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.4 Επωαςτικόσ κλίβανοσ CO2 (Σεμάχια:1) 

 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Ρα ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 140L και όχι περιςςότερο από 200L.  
      

2 Ρα ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον 3 ράφια.       

3 Ρα διακζτει εξωτερικό περίβλθμα και εςωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα. 
      

4 Ρα διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ με κλειςτό χιτϊνιο αζροσ. 
      

5 Nα μπορεί να αυτοαποςτειρϊνεται χωρίσ τθν απομάκρυνςθ κάποιων μερϊν του. 
      

6 
Ρα διακζτει διπλι πόρτα. Θ εςωτερικι πόρτα να είναι γυάλινθ ϊςτε να επιτρζπει τθν παρατιρθςθ. Σι 
πόρτεσ κα πρζπει να ςτεγανοποιοφνται για να περιορίηονται οι απϊλειεσ κερμοκραςίασ και CO2. 
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7 
Ρα φζρει ψθφιακι οκόνθ και πλικτρα ειδικϊν λειτουργιϊν ϊςτε να μποροφν να ρυκμιςτοφν οι 
παράμετροι κερμοκραςίασ, και ςυγκζντρωςθσ CO2.  

      

8 
Κερμοκραςιακό εφροσ από 10οC πάνω από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι τουλάχιςτον 50oC και θ 
ςυγκζντρωςθ CO2 ςτο 5% - 10% (τουλάχιςτον).  

      

9 
Υροαιρετικά, να φζρει ενςωματωμζνο ανιχνευτι υπερφκρου (IR) ϊςτε να μθν επθρεάηεται από πικανζσ 
μεταβολζσ ςτθν υγραςία εντόσ του καλάμου.    

      

10 Ρα διακζτει ςυναγερμό ειδοποίθςθσ για τυχόν αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 
      

11 Ρα διακζτει ςφςτθμα διακοπισ τθσ παροχισ CO2 με το άνοιγμα τθσ πόρτασ. 
      

12 Ρα ζχει δυνατότθτα γριγορθσ επαναφοράσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ μετά το κλείςιμο τθσ πόρτασ. 
      

13 Ρα διακζτει ζξοδο απ’ όπου κα μπορεί να υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ CO2 με ειδικό μετρθτι. 
      

14 Ρα διακζτει φίλτρο HEPA       

15 Ρα διακζτει φίλτρο ςτο ςθμείο ειςόδου του CO2.       
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.5 ∆ιπλόσ ψυχόµενοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Ρα Οειτουργoφν με βεβιαςμζνθ κυκλοφορία αζρα.        

2  Ρα  ζχει Xωρθτικότθτα: 150L/150L.        

3 Εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ: +3οC ζωσ +40οC.  
      

4 Διακριτικι ικανότθτα τθσ κερμοκραςίασ (temperature resolution): 0,1οC  
      

5 
Χτακερότθτα τθσ κερμοκραςίασ  ςτο κζντρο του κλιβάνου, ςτουσ 370C (temperature fluctuation): 
±0,2οC.  

      

6 Σμοιογζνεια τθσ κερμοκραςίασ ςτο χϊρο, ςτουσ 370C (temperature variation): ±0,4οC.  
      

7 
Ανεξάρτθτοσ θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ και ψθφιακι ρφκμιςθ και ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ μζςω 
μικροχπολογιςτι και οκόνθσ LCD, για τον κάκε κάλαμο.        

8 
Δυνατότθτα αποκικευςθσ τριϊν (3) προγραμμάτων λειτουργίασ, με δυνατότθτα 
προγραμματιςμοφ μζχρι και ζξι (6) βακμίδων κερμοκραςίασ – χρόνου.  

      

9 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου κακυςτζρθςθσ εκκίνθςθσ (start delay) από 1min – 99:59h.  
      

10 
Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του χρόνου παραμονισ ςτθν προγραμματιςμζνθ κερμοκραςία από 1min – 
99h ι εναλλακτικά ρφκμιςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ.  
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11 
Δυνατότθτα καταγραφισ τθσ μζγιςτθσ, ελάχιςτθσ και μζςθσ τιμισ τθσ κερμοκραςίασ για κάκε 
βακμίδα του προγράμματοσ. Δυνατότθτα επανεκκίνθςθσ (reset) τθσ καταγραφισ από το χειριςτι, 
ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, χωρίσ τθν ανάγκθ τερματιςμοφ του εκτελοφμενου προγράμματοσ.  

      

12 
Δυνατότθτα καταγραφισ και αποκικευςθσ μζχρι 2046 μετριςεων κερμοκραςίασ ςε εςωτερικι 
μνιμθ (data logger) ςε ςυχνότθτα προγραμματιηόμενθ από το χειριςτι. Δυνατότθτα μεταφοράσ 
τουσ ςε Θ/Ω.       

13 
Δυνατότθτα επιςκόπθςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του 
προγράμματοσ.        

14 
Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ οπτικοφ – θχθτικοφ ςυναγερμοφ για υπζρβαςθ άνω και κάτω ορίου 
κερμοκραςίασ.        

15 
Ρα Διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από υπερκζρμανςθ με κερμοςτάτθ αςφαλείασ (κλάςθ 1 
ςφμφωνα με DIN12880).        

16 
Ρα Διακζτει οπτικό ςυναγερμό ςε περίπτωςθ εςφαλμζνθσ λειτουργίασ του αιςκθτιρα 
κερμοκραςίασ.        

17 Ρα Διακζτει οπτικό ςυναγερμό ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ.        

18 Ρα Διακζτει θχθτικό ςυναγερμό για το άνοιγμα τθσ εξωτερικισ πόρτασ.        

19 

Ρα Διακζτει φωτοπεριοδικό ςφςτημα (FOT4) ή ιςοδφναμο  για προςομοίωςθ ςυνκθκϊν θμζρασ – 
νφκτασ. Ψο φωτοπεριοδικό ςφςτθμα να   αποτελείται από τζςςερισ (4) λυχνίεσ φκοριςμοφ τφπου 
840 (φωσ θμζρασ), τοποκετθμζνεσ ςτα πλευρικά τοιχϊματα το κάκε καλάμου. Σ χειριςτισ μπορεί 
να προγραμματίςει το άνοιγμα ι κλείςιμο των λυχνιϊν (on/off) ξεχωριςτά για κάκε βακμίδα του 
προγράμματοσ, και για κάκε κάλαμο ξεχωριςτά.       

20 
Ρα Διακζτει λειτουργία αυτόματθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του ανεμιςτιρα με το άνοιγμα τθσ 
πόρτασ.       

21 Ρα Διακζτει λειτουργία απόψυξθσ.       

22 Εξωτερικι επζνδυςθ από χάλυβα με θλεκτροςτατικι βαφι.       
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23 Εξωτερικζσ διαςτάςεισ: 620mm x 1.680mm x 640mm (πλάτοσ x φψοσ x βάκοσ)περίπου 
      

24 
Εςωτερικι επζνδυςθ από αλουμίνιο . Θ εςωτερικι επζνδυςθ να διακζτει ειδικό ςχεδιαςμό για τον 
εφκολο κακαριςμό του καλάμου. 

      

25 Εςωτερικζσ διατάςεισ, κάκε καλάμου: 520mm x 660mm x 420mm (πλάτοσ x φψοσ x βάκοσ)περίπου       

26 
Πόνωςθ πολυουρεκάνθσ, αυτοςβενόμενθ, οικολογικι CFC Free, πυκνότθτασ <42Kg/m3 για ακόμθ 
καλφτερθ μόνωςθ και πάχουσ 4-6cm.       

27 Χυμπαγισ εξωτερικι πόρτα με κλειδαριά.       

28 
Ξάκε κάλαμοσ  να διακζτει πλευρικι είςοδο για τοποκζτθςθ πρόςκετου αιςκθτιρα 
κερμοκραςίασ.        

29 

Ξάκε κάλαμοσ να ςυνοδεφεται από τρία (3) ςυρμάτινα ράφια ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ. Ξάκε ράφι 
μπορεί να δεχκεί μζγιςτο βάροσ 10Kg. Για εφαρμογζσ που απαιτοφν τοποκζτθςθ μεγαλφτερου 
βάρουσ απαιτείται θ προμικεια ενιςχυμζνων ραφιϊν. Ρα υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ και 
πρόςκετων ραφιϊν.       

30 Ξάκε κάλαμοσ ςτθ βαςικι του διαμόρφωςθ να μπορεί να δεχκεί μζγιςτο ςυνολικό βάροσ 30Kg.  

      

31 Ρα Διακζτει κφρεσ επικοινωνίασ RS232 και USB.       

32 Λςχφσ λειτουργίασ: 350W       

33 Ψροφοδοςία λειτουργίασ: 230VAC/50Hz.       

34 Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από 100C – 260C.  
      

35 
Ρα Χυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό τελικοφ ελζγχου, εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Αγγλικά και ςτα 
Ελλθνικά.       
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36 
Σ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ διακζτει ςιμανςθ CE και ο καταςκευαςτισ διακζτει ςφςτθμα 
διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO-9001. 

      

 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕ 

 Εςωτερικι πρίηα ςοφκο για τροφοδοςία ςυςκευϊν εντόσ του κλιβάνου. 

 Ξλάςθ προςταςίασ από υπερκζρμανςθ 3.3 (κατά DIN12880), για ζνα κάλαμο. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.6. Λογιςμικοφ Ανάλυςησ Δεδομζνου Κυτταρομετρίασ Ροήσ (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 
Ρα είναι ςυμβατό με τθν ανάλυςθ αρχείων κυτταρομετρίασ ροισ τφπου fcs 2.0 και fcs 3.0 τα 
οποία ζχουν καταγραφεί με το λογιςμικό FACS Diva. 

      

2 
Κα πρζπει να προςφζρεται θ τελευταία ζκδοςθ του λογιςμικοφ θ οποία να είναι ςυμβατι με 
windows 7.       
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3 
Θ άδεια χριςθσ του λογιςμικοφ να παρζχεται ςτθν μορφι θλεκτρονικοφ κλειδιοφ (Dongle), να 
είναι λειτουργικι τόςο ςε περιβάλλον PC όςο και Mac και να περιλαμβάνει βελτιϊςεισ για 
τουλάχιςτον 2 χρόνια. 

      

4 Ρα παρζχεται εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ ωσ προσ τθν χριςθ του λογιςμικοφ. 
      

5 
Ρα διακζτει εργαλεία για γραφιματα τφπου ιςτογράμματα, γραφιματα 2Δ (pseudocolour, 
countour, dot, density, zebra), και γραφιματα επικάλυψθσ (overlays) 

      

6 
Ρα διακζτει τα κλαςικά εργαλεία οριοκζτθςθσ (gating) αλλά και εξελιγμζνθ οριοκζτθςθ (π.χ 
boolean, tethered, magnetic gates) και εξελιγμζνα εργαλεία οριοκζτθςθσ (π.χ bifur, offset και 
curly quadrant gating). Ρα παρζχει τθν δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ οριοκζτθςθσ.   

      

7 
Ρα διακζτει εργαλεία για τθν υψθλισ ποιότθτασ απεικονιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων 
(publication quality) θ οποία να μπορεί να αποκθκευτεί ςε μορφι jpeg/tiff. 

      

8 
Ρα διακζτει εργαλεία για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων θ οποία να μπορεί να 
αποκθκευτεί και ςε μορφι xls.       

9 Ρα παρζχει τισ δυνατότθτεσ:       

  ανάλυςθ ςε παρτίδεσ (batch analysis)       

  δθμιουργία πρότυπθσ ανάλυςθσ (template analysis)       

  βίο-εκκετικι ανάλυςθ (bio-exponential transformation)       

  απεικόνιςθ παλίνδρομθσ οριοκζτθςθσ (backgating display)       

  αυτόματθ αναγνϊριςθ ςυςτάδων (cluster identification)       

10 Ρα διακζτει ειδικζσ πλατφόρμεσ ανάλυςθσ που να επιτρζπουν:       
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  τον διαχωριςμό τθσ επικάλυψθσ τθσ εκπομπισ φκοριςμοφ των χρωςτικϊν (compensation) 
      

  ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τριϊν παραμζτρων (3D viewer)       

  ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων κυτταρικοφ κφκλου (cell cycle)       

  ανάλυςθ κινθτικισ (kinetics) όπωσ ειςροι αςβεςτίου (calcium influx) 
      

  ανάλυςθ κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ (proliferation)       

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.7 φςτημα ηλεκτροφόρηςησ (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Χφςτθμα θλεκτροφόρθςθσ μεγάλων διαςτάςεων για πρωτεΐνεσ και νουκλεϊκά οξζα.  
      

2 Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε 3 διαφορετικά μικθ, για γυάλινεσ πλάκεσ φψουσ 22 cm, 32 cm ι 42 cm.  
      

3 Πε δυνατότθτα χριςθσ εξαρτθμάτων (combs, spacers) διαφορετικϊν μεγεκϊν.  
      

4 

Χτο ςφςτθμα να ςυμπεριλαμβάνονται 1 ςετ γυάλινων πλακϊν μικουσ 42cm, 1 comb (χτενάκι) 
0.4mm x 20 κζςεισ φόρτωςθσ, 1 ςετ spacers πάχουσ 0.4mm, 1 comb (χτενάκι) 0.2mm x 20 κζςεισ 
φόρτωςθσ, 1 ςετ spacers πάχουσ 0.2mm, 1 πλάκα αλουμινίου για τθ διάχυςθ τθσ κερμότθτασ 
διαςτάςεων 20cm x 36.9 cm.       
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.8 Επιφάνεια ζκθεςησ (screen imaging) και καςζτα τοποθζτηςησ επιφανειϊν ζκθεςησ ςε 
ραδιοϊςότοπα (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 

Επιφάνεια ζκκεςθσ (imaging screen) για ραδιοϊςότοπα (32P, 33P, 14C, 35S), διαςτάςεων 
35x43cm κατάλλθλθ για ςφςτθμα τφπου PMI του εργαςτθρίου μασ, ςυνοδευόμενθ από 
καςζτα τοποκζτθςθσ επιφανειϊν ζκκεςθσ για ραδιοϊςότοπα, κατάλλθλθ για επιφάνειεσ 
διαςτάςεων 35x43cm. Θ καταλλθλότθτα και θ ςυμβατότθτα να αποδεικνφεται από τεχνικά 
φυλλάδα του καταςκευαςτι. 

      



50 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.9 Dot Blot 96-well plate system (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 

Ακρυλικό ςφςτθμα πολλαπλισ ςθμειακισ ςτφπωςθσ (dot-blot) 96-κζςεων, χωρθτικότθτασ 
500μl/κζςθ, για πρωτεΐνεσ και νουκλεϊκά οξζα. Ψο ςφςτθμα να αποτελείται από 4 βαςικά 
ςυςτατικά: τθν πλάκα του δείγματοσ (96 κζςεων), τθν πλάκα υποςτιριξθσ του φίλτρου, το 
τμιμα/υποδοχι ςφνδεςθσ με το κενό και μεταλλικι πλάκα ςυγκρότθςθσ τθσ ςυςκευισ.  

      

2 
Ρα είναι ςυμβατό με πολλαπλά μικροςιφϊνια. Ρα ζχει κατάλλθλο ςφςτθμα ςτεγανοποίθςθσ 
που να επιτρζπει το ςχθματιςμό διακριτϊν, ομοιόμορφων κθλίδων χωρίσ διαρροι των 
δειγμάτων.       
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.10. Φορητή λάμπα UV (Σεμάχια: 1) 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 
Οάμπα UV χειρόσ, ελαφριά, με δυνατότθτα χριςθσ ςε χαμθλι και υψθλι ςυχνότθτα UV (254 
και 365nm).       

 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.11 υςκευή Σροφοδοςίασ ηλεκτρικοφ ρεφματοσ (Σεμάχια: 1) 

 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 

Ρα διακζτει ςυςκευζσ τροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
Ρα ζχει εφροσ προγραμματιηόμενθσ τάςθσ 20-5000Volts, να ζχει εφροσ προγραμματιηόμενθσ 
ζνταςθσ 0.01-500mA, να ζχει μζγιςτθ προγραμματιηόμενθ ιςχφ 400Watt, να είναι ςυμβατό με 
ψυχρό κάλαμο (κερμοκραςία 0-40oC, υγραςία 0-95%), να διακζτει οκόνθ ψθφιακϊν 
ενδείξεων, να διακζτει χρονομετρθτι μζχρι 99hr 59mins, να διακζτει λειτουργία προςωρινισ 
παφςθσ & επανζναρξθσ λειτουργίασ, να δφναται να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του από το ςθμείο 
διακοπισ ςε πικανι διακοπι ρεφματοσ ι πτϊςθ τάςθσ, να διακζτει 4 εξόδουσ ρεφματοσ για 
ταυτόχρονθ υποςτιριξθ ιςάρικμων ςυςκευϊν θλεκτροφόρθςθσ, να διακζτει ςιμανςθ CE και 
EN-61010 για τθν αςφάλεια θλεκτρικϊν εργαςτθριακϊν ςυςκευϊν, να διακζτει ικανότθτα 
ανίχνευςθσ μθδενικοφ φορτίου, ξαφνικισ αλλαγισ φορτίου, διαρροισ, να διακζτει προςταςία 
από υπερφόρτωςθ φορτίου και υπερβολικά Volts. 
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2 Ρα προςφερκεί με εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.       

 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.12 Pipettes ςετ τριϊν τεμαχίων 

 

Α/Α Απαιτοφμενο Σεχνικό Χαρακτηριςτικό 
υμμόρφωςη 
προτεινόμενησ 
προςφοράσ 

ημείο 
Αναφοράσ 
Σεκμηρίωςησ 

Άλλα 
χόλια 

1 Χετ από μικροςιφϊνια με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ όγκου       

2 Ρα μθν διακζτουν οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων.       

3 Ψο ςετ να διακζτει μικροςιφϊνια για τρεισ διαφορετικοφσ όγκουσ:        

  Ζωσ 20μL       

  Ζωσ 200μL       

  Ζωσ 1000μL       

4 
Ρα ζχουν τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ρυγχϊν (tips) των αντίςτοιχων όγκων από διάφορουσ 
οίκουσ προμθκευτϊν.         

5 
Ρα ζχουν τθ δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ και αποςτείρωςθσ των μερϊν 
τουσ.       

6 Ρα διακζτει ISO8655 και CE IVD       
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
        

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ 

% 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€)Αριθμητικϊσ χωρίσ 

ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ  ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

Χυςκευι αυτόματου υπολογιςμοφ pΘ διαλυμάτων (pH Πeter) 1 
    

Επαγγελματικόσ φοφρνοσ μικροκυμάτων 1 
    

Homogenizer probes 2 
    

Επωαςτικόσ κλίβανοσ CO2 1 
    

∆ιπλόσ ψυχόµενοσ επωαςτικόσ κλίβανοσ 1 
    

Οογιςμικοφ Ανάλυςθσ Δεδομζνου Ξυτταρομετρίασ Φοισ 2 
    

Χφςτθμα θλεκτροφόρθςθσ 1 
    

Επιφάνεια ζκκεςθσ (screen imaging) και καςζτα τοποκζτθςθσ 
επιφανειϊν ζκκεςθσ ςε ραδιοϊςότοπα 1 

    

Dot Blot 96-well plate system 1 
    

Φορθτι λάμπα UV  1 
    

Χυςκευι Ψροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 1 
    

Pipettes ςετ   3 
    

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

 

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

 

                                                      Ημερομηνία …../……/ 2015 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

(ςφραγίδα – υπογραφή)

Υρομικεια και Εγκατάςταςθ Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ 

Υροχπολογιςμόσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ23.500,00€) 

Ξωδ. Υροχπολογιςμοφ: 448143 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

 
 

Τπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ  Καλήσ Εκτζλεςησ 
 
 
Σνομαςία Ψράπεηασ ………………………  
Ξατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ – τθλ-FAX)          Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΩΦΩ …………………………….  
 
Υροσ:   
 
ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ υπ’ αρικμόν ... για ΕΩΦΩ ... 
 
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 ΕΩΦΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,       
οδόσ…………………..…………….,       αρικμόσ ……………,   ΨΞ…………………...   (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.Υ.Α.  αξίασ  ……………………. ΕΩΦΩ αυτισ.   
Ψο 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.  
Χε 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 ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι) 
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Τπόδειγμα Εγγυητικήσ Επιςτολήσ Καλήσ Λειτουργίασ 
 
Σνομαςία Ψράπεηασ ………………………  
Ξατάςτθμα …………………………  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ – τθλ-FAX)          Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………  
        ΕΩΦΩ …………………………….  
 
Υροσ:   
 
ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ υπ’ αρικμόν ... για ΕΩΦΩ ... 
 
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 ΕΩΦΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και 
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ,  υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,       
οδόσ…………………..…………….,       αρικμόσ ……………,   ΨΞ…………………...   (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 λειτουργία των 
παραδοκζντων από αυτι ειδϊν με αρικμό ςφμβαςθσ  ………………………,  που υπζγραψε μαηί 
ςασ θ εν λόγω εταιρεία  (ζνωςθ εταιρειϊν)  για  τθν  προμικεια  ειδϊν  με  
κωδικοφσ  …………………….  (αρικμόσ  διακιρυξθσ ……../…….) και το οποίον ποςόν καλφπτει το 
3% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ ΦΥΑ, αξίασ εκ ……………………………. ΕΩΦΩ 
αυτισ.  
Ψο 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.   
Χε 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  ……………, 
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 ΡΥΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι) 
 

 


