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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αλέξανδρου Φλέμιγκ 34 

Πόλη Βάρη Αττικής 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16672 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL30 

Τηλέφωνο 210 9656310 

Φαξ 210 8979198 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες Πέτρος Σκουλούδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.fleming.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος αναθέτουσας αρχής  

Η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας γενικής κυβέρνησης  και εποπτεύεται από  την Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η  ανάπτυξη της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας και η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών στις Βιοϊατρικές Επιστήμες και τη 
Βιοτεχνολογία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση www.fleming.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την 
προαναφερθείσα διεύθυνση. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο 
θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Δράσης Εθνικής 
Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας»- Hellenic Innovation Network for Precision 
Medicine- PMN-GR (HNPM). 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια ερευνητικών αναλωσίμων, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 19520000-7, 33696300-8, 33696500-0 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

CPV 
ΤΙΜΗ(ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

1 Agilent High Sensitivity DNA Kit 10chips / 110 samples 10chips / 110 samples  33696500-0 671,00 € 

2 Agilent DNA 1000 Kit 25chips / 300 samples  25chips / 300 samples  33696500-0 983,00 € 

3 Agilent RNA 6000 Nano Kit 25chips / 300 samples  25chips / 300 samples  33696500-0 961,00 € 

4 Agilent RNA 6000 Pico Kit 25chips / 275 samples  25chips / 275 samples  33696500-0 1.037,00 € 

5 Agencourt  AMPure XP bead 60ml 60ml 33696500-0 950,00 € 

6 Agencourt  AMPure XP bead 5ml 5ml 33696500-0 260,00 € 

7 Ion PI™ Chip kit v3 8pcs 8pcs 33696500-0 4.000,00 € 

8 Ion PI™ Hi-Q™ OT2 200 Kit 8pcs 8pcs 33696500-0 1.355,00 € 

9 Ion PI™ Hi-Q™ Sequencing 200 Kit 8pcs 8pcs 33696500-0 1.125,00 € 

10 Ion PI(TM) Hi-Q™ Chef Kit 8pcs 8pcs 33696500-0 2.975,00 € 

11 MyOne™ Streptavidin C1 Magnetic Beads 2ml 2ml 33696500-0 624,00 € 

12 MyOne™ Streptavidin C1 Magnetic Beads 10ml 10ml 33696500-0 2.214,00 € 

13 Ion Proton™ Wash 2 Bottle 1pcs 33696500-0 109,00 € 

14 Ion Total RNA-Seq Kit v2 - 48rxns 48rxns 33696500-0 4.200,00 € 

15 Ion Total RNA-Seq Kit v2 - 12rxns 12rxns 33696500-0 1.291,00 € 

16 Ion Xpress™ RNA-Seq BC01-16 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.625,00 € 

17 Dynal mRNA Direct Micro Purification kit 2ml 2ml 33696500-0 836,00 € 

18 Low Input RiboMinus™ Eukaryote System v2 12rxns 12rxns 33696500-0 1.200,00 € 

19 Ion Xpress Plus Fragment Library Kit 10rxns 10rxns 33696500-0 876,00 € 

20 Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

21 Ion Xpress Barcode Adaptors 17-32 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

22 RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria 12rxns 12rxns 33696500-0 894,00 € 

23 MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit 20rxns 20rxns 33696500-0 935,00 € 

24 Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 8rxns 8rxns 33696500-0 1.102,00 € 

25 Ion AmpliSeq™ Kit for Chef DL8 (DNA to Library)  32rxns 32rxns 33696500-0 4.185,00 € 

26 Ion Library Equalizer™ Kit 96rxns 96rxns 33696500-0 582,00 € 

27 Oncomine Solid Tumor Fusion kit 96rxns 96rxns 33696500-0 13.950,00 € 

28 Oncomine solid Tumor DNA kit 96rxns 96rxns 33696500-0 12.170,00 € 

29 Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-16 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

30 Ion Xpress™ Barcode Adapters 17-32 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

31 Ion Xpress™ Barcode Adapters 33-48 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 
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32 Ion Xpress™ Barcode Adapters 49-64 Kit 1 box of 17 tubes 1 box of 17 tubes 33696500-0 1.815,00 € 

33 Ion Xpress™ Barcode Adapters 65-80 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

34 Ion Xpress™ Barcode Adapters 81-96 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 1.815,00 € 

35 Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-96 Kit 160rxns 160rxns 33696500-0 8.490,00 € 

36 Oncomine Lung cfDNA Assay  8rxns 8rxns 33696500-0 2.200,00 € 

37 Oncomine Colon cfDNA Assay 8rxns 8rxns 33696500-0 1.750,00 € 

38 Qubit® RNA HS Assay Kit 100assays 100assays 33696500-0 128,00 € 

39 Qubit® RNA HS Assay Kit 500assays 500assays 33696500-0 420,00 € 

40 Qubit® dsDNA HS Assay Kit 100assays 100assays 33696500-0 129,00 € 

41 Qubit® dsDNA HS Assay Kit 500assays 500assays 33696500-0 369,00 € 

42 RNaseZap 250ml 250ml 33696500-0 110,00 € 

43 RNase-DNAse free H2O 500ml 500ml 33696500-0 22,00 € 

44 Diamond Filter Tips: 10ul (DFL10ST) 96pcs 96pcs 19520000-7 7,00 € 

45 Diamond Filter Tips: 30ul (DF30ST) 96pcs 96pcs 19520000-7 7,00 € 

46 Diamond Filter Tips: 200ul (DF200ST) 96pcs 96pcs 19520000-7 7,00 € 

47 Diamond Filter Tips: 1000ul 96pcs 96pcs 19520000-7 7,00 € 

48 
 Polypropylene PCR Tube, Clear, 0.2ml Volume, Flat Cap 
960pcs 

960pcs 
19520000-7 

77,00 € 

49 Thermowell Gold 0.2 mL PCR tube Strips 1x8, Clear 1250pcs 1250pcs 19520000-7 72,00 € 

50 
Thermowell Gold 0.2 mL PCR Cap  Strips, 1x8, Flat, Clear - RT 
PCR 1250pcs 

1250pcs 
19520000-7 

44,00 € 

51 FALCON 15ml srerile(pack of 500) 500pcs 500pcs 19520000-7 65,00 € 

52 50 mL Centrifuge tubes 300pcs  300pcs 19520000-7 55,00 € 

53 Eppendorf Lobind® Tubes: 0.5ml (5bags of 50tubes) 250pcs 19520000-7 25,00 € 

54 Eppendorf Lobind® Tubes: 1.5ml (5bags of 50tubes) 250pcs 19520000-7 22,00 € 

55 Eppendorf Lobind® Tubes: 2.0ml (5bags of 50tubes) 250pcs 19520000-7 25,00 € 

56 Biosphere® Fil.Tip 200µl, long  96pcs 96pcs 19520000-7 8,00 € 

57 
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 
1000units 

1000units 
33696300-8 

90,00 € 

58 
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 5X 
1000 units 

5X 1000 units 
33696300-8 

350,00 € 

59 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 2,000 units 2,000 units 33696500-0 168,00 € 

60 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 10,000 units 10,000 units 33696500-0 340,00 € 

61 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 40,000 units 40,000 units 33696500-0 1.653,00 € 

62 M-MLV Reverse Transcriptase (200 U/µL) 40,000 units 40,000 units 33696500-0 287,00 € 

63 BamHI (10 U/µL) 4000 units 4000 units 33696500-0 27,00 € 

64 BamHI (10 U/µL) 5X4.000 units 5X4.000 units 33696500-0 108,00 € 

65 BamHI (10 U/µL) 10.000 units 10.000 units 33696500-0 65,00 € 

66 EcoRI (10 U/µL) 5000 units 5000 units 33696500-0 40,00 € 

67 EcoRI (10 U/µL) 5X5000 units 5X5000 units 33696500-0 155,00 € 

68 EcoRI (10 U/µL) 10.000 units 10.000 units 33696500-0 68,00 € 

69 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 2000 units 2000 units 33696500-0 41,00 € 
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70 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 5X2000 units 5X2000 units 33696500-0 157,00 € 

71 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 4000 units 4000 units 33696500-0 75,00 € 

72 HindIII (10 U/µL) 5000 units 5000 units 33696500-0 33,00 € 

73 HindIII (10 U/µL) 5Χ5000 units 5Χ5000 units 33696500-0 137,00 € 

74 HindIII (10 U/µL) 10.000 units 10.000 units 33696500-0 55,00 € 

75 SmaI (10 U/µL) 1200 units 1200 units 33696500-0 45,00 € 

76 SmaI (10 U/µL) 5X1200 units 5X1200 units 33696500-0 182,00 € 

77 SmaI (10 U/µL)2000 units 2000 units 33696500-0 65,00 € 

78 T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µL)500 units 500 units 33696500-0 58,00 € 

79 T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µL) 2500 units 2500 units 33696500-0 232,00 € 

80 T4 DNA Ligase (5 U/µL) 20.000 units  20.000 units    33696500-0 68,00 € 

81 T4 DNA Ligase (5 U/µL) 100000 units 100000 units 33696500-0 272,00 € 

82 T4 RNA Ligase (10 U/µL)20000 units 20000 units 33696500-0 68,00 € 

83 T4 DNA Ligase Buffer (10X) 6 ml 6 ml 33696500-0 22,00 € 

84 T7 RNA Polymerase (20 U/µL)5.000 units 5.000 units 33696500-0 68,00 € 

85 T7 RNA Polymerase (20 U/µL) 25000 units 25000 units 33696500-0 272,00 € 

86 T3 RNA Polymerase (20 U/µL)5000 units 5000 units 33696500-0 71,00 € 

87 DNA Polymerase I (10 U/µL) 500 units 500 units 33696500-0 68,00 € 

88 DNA Polymerase I (10 U/µL) 2500 units 2500 units 33696500-0 272,00 € 

89 T4 DNA Polymerase (5 U/µL) 150 units 150 units 33696500-0 65,00 € 

90 T4 DNA Polymerase (5 U/µL)750 units 750 units 33696500-0 260,00 € 

91 T7 DNA Polymerase (5 U/µL)300 units 300 units 33696500-0 69,00 € 

92 Klenow Fragment (10 U/µL)200 units 200 units 33696500-0 63,00 € 

93 Klenow Fragment (10 U/µL) 1000 units 1000 units 33696500-0 252,00 € 

94 RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) 50 mg 50 mg 33696500-0 55,00 € 

95 DNase I, RNase-free (1 U/µL) 1.000 units 1.000 units 33696500-0 71,00 € 

 

1.3.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οδηγεί στη σύναψη μονομερούς συμφωνίας – πλαίσιο 
για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα αυτής.  

1.3.3 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα  Α1-Α95. 

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των 
τμημάτων. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.  

1.3.4 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 73.600,00€, πλέον ΦΠΑ 
24% ποσού 17.664,00€, ήτοι σύνολο 91.264,00€. Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη 
δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη των της μέσης τιμής των προς 
προμήθεια αναλωσίμων κατά το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών. 

Η εκτιμώμενη αξία των επιμέρους τμημάτων αναφέρεται ως άνω στο σημείο 1.3.3. Σε περίπτωση 
που ο προϋπολογισμός ενός τμήματος εξαντληθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας ζωής της 

ΑΔΑ: Ω9ΣΞ469ΗΚΚ-ΨΥΗ





 

 

συμφωνίας πλαίσιο, επιτρέπεται η μετακίνηση κονδυλίου από τον προϋπολογισμό άλλου τμήματος, 
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και πάντα εντός των ορίων της συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
της συμφωνίας πλαίσιο. 

Η αξία των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων που θα καλείται να υπογράψει ο οικονομικός 
φορέας στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο θα ορίζεται ρητώς στην εκάστοτε παραγγελία 
της αναθέτουσας αρχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή αυτής. Οι εκτελεστικές 
συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-
πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, είναι δυνατή η 
παράταση διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο για ένα ακόμη έτος.  

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων διέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 

ισχύουν και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 του ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και του ν. 

3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

 του ν. 4270/2014 (Α 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

 του ν. 4250/2014 (Α 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 

(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές 
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 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση 

 του ν. 4013/2011 (Α 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

 του ν. 3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

 του ν. 3469/2006 (Α 131) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις 

 του ν. 2859/2000 (Α 248) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 του ν. 2690/1999 (Α 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

 του ν. 2121/1993 (Α 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα 

 του πδ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία 

 του πδ 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφαση (Β 3400) και της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 

Β 1781) Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ 

 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ 

 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του ΕΣΗΔΗΣ 

 του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ 

 του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

 της ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για την απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

 του πδ 93/95 (ΦΕΚ Α 57) Ίδρυση νπιδ με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ 

 τους 4310/2014 και ν. 4485/2017 περί Έρευνας 

 Την από 31/8/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και την 

σύμπραξη με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», η οποία συστάθηκε 

δυνάμει του από 16.05.2018 συμφωνητικό σύμπραξης. 

 Την από 22.08.2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Σύμπραξης με την επωνυμία «Εθνικό 

Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής 

Δημοκρατίας- Siemens,  

 Την με αρ.πρωτ. 179913- 05/11/2018 Απόφαση Χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Τ. με θέμα: 

 «Χρηματοδότηση της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», ΑΔΑ: 

6Ρ3Δ4653ΠΣ-ΛΥΜ, 

 Τη σχετική απόφαση της 209ης/22.10.2018 Συνεδρίας του Δ.Σ. του Κέντρου, περί Αποδοχής 

Διαχείρισης του ως άνω έργου, με Αρ. πρωτ. ΔΔΣ0016-ΑΔΑ: 6Υ59469ΗΚΚ-57Φ» 

 την απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στη συνεδρίαση 211/18-12-2018 

 την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 πίστωση 225.000,00 €, 
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 τη με αριθμό 6Υ59469ΗΚΚ-57Φ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/02/2019 και ώρα 15:00μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/02/2019., ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00πμ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 69512 

  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη   θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :www.fleming.gr στην διαδρομή : Procurement> Calls >, στις  14/01/2019. 

Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στις εφημερίδες. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την 
εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 
να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη της σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο 

 η παρούσα διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-
πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 
τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, με δικά τους 
έξοδα, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη των εγγράφων στον ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, 
τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τυχόν υπεργολάβους 
τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε χωρίς ψηφιακή υπογραφή, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για 
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 4 ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η 
διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα διεξάγονται 
όλες οι επικοινωνίες μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου. Οι προσφορές, προσφυγές και όλα 
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τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στα ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα.  

Επικύρωση της μετάφρασης αλλοδαπών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων επιτρέπεται να γίνει από 
πρόσωπα που είναι αρμόδια σύμφωνα είτε με την ελληνική νομοθεσία (μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., αρμόδιο προξενείο, δικηγόρος κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων) είτε με τη νομοθεσία της χώρας σύνταξης του εγγράφου (πχ ορκωτός 
μεταφραστής της χώρας προέλευσης του εγγράφου). 

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται φέρουν υποχρεωτικά την Επισημείωση της Συνθήκης της 
Χάγης (Apostille). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε όλες τις 
χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί υποχρεωτικά με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων (Ελβετία). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α 48) 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166) 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), η υποχρέωση αφορά 
στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη (εκτελεστικά και μη) του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε 
όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων) είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
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ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας 

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

ι) εάν έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και η αναθέτουσα 
αρχή το γνωρίζει ή μπορεί να το αποδείξει με κατάλληλα μέσα. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: Ω9ΣΞ469ΗΚΚ-ΨΥΗ





 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο και να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από όλα 
τα μέλη της ένωσης.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2015-2017 
διπλάσιο του προϋπολογισμού του τμήματος για το οποίο υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης 
αθροιστικά. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2015-2017 μία 
τουλάχιστον παρόμοια σύμβαση προμήθειας, αξίας διπλάσιας του προϋπολογισμού του τμήματος 
για το οποίο υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η απαίτηση αυτή 
μπορεί να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης αθροιστικά. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.6, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το ΤΕΥΔ, για κάθε τμήμα της συμφωνίας στο οποίο επιθυμούν να 
υποβάλουν προσφορά.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, όπως αυτός προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή πρακτικό εκπροσώπησης κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Αποδεικτικά μέσα 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Σε περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή 
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου μήνα, από το οποίο προκύπτει ότι, ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα των 
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο. 

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προς απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο 
κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασής τους, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά στους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών-εργαζομένων 
(ασφαλισμένοι τυχόν σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο στο ΙΚΑ). 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής/δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, που 
αποδεικνύει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις.  

Αν η χώρα προέλευσης του προσφέροντος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις απόδειξης της ασφαλιστικής ενημερότητας. 

δ) Για τη διαπίστωση της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.4.  περίπτωση (ι), 
η αναθέτουσα αρχή αναζητά από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων πιστοποιητικό,  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Για την απόδειξη συνδρομής των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει: 

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 

β) Ισολογισμούς των ετών 2015-2017 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει ισολογισμούς μπορεί 
να αποδεικνύει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 

γ) ΙSO 9001:2008 ή 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης. 

δ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά 
βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η 
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους 
καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επίσης 
υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση ΑΕ) ή απόφαση των 
διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ ή ΕΕ) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα 
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε 
μέλος της Ένωσης 

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου 
της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

δ) το συντονιστή της ένωσης 

ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας 
αρχής.   
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Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για 
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης  της Συμφωνίας -Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Υπερκάλυψη απαιτήσεων 
τεχνικών προδιαγραφών μέσα 
από την εξέταση δείγματος  

Εξακρίβωση καταλληλότητας μετά από εξέταση σε 
εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση των ερευνητικών 
πρωτοκόλλων του Κέντρου  

60% 

Κ2 Χρόνος παράδοσης Μείωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου παράδοσης 
των δύο μηνών από την παραγγελία 

10% 

Κ3 Αναφορά σε δημοσιεύσεις Υπερκάλυψη της ελάχιστα απαιτούμενης μία αναφοράς 
σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του 
βιοϊατρικού τομέα. Η συνάφεια των αναφορών κρίνεται 
με τις ανάγκες των πειραματικών πρωτοκόλλων των 
ερευνητών του Κέντρου. 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ     100% 
 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται κάθε φορά που προκύψει ανάγκη στην αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει, όχι όμως να 
τροποποιήσει την προσφορά του. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος I, για ένα ή 
περισσότερα ή το σύνολο των τμημάτων. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β 1924). 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά   

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά. 

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν τυχόν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί 
όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η 
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αναθέτουσα αρχή δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) 
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής-οικονομικής 
προσφοράς. 

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το σύστημα εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν το ΤΕΥΔ, συμπληρώνοντας το σχετικό πρότυπο που έχει 
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου DOCX και PDF, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

 

Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά αποτελείται από το φύλλο συμμόρφωσης που βρίσκεται στο παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το σχετικό υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα 
IV της διακήρυξης και είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται 
σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ), ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το εκάστοτε 
ποσοστό ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

ΑΔΑ: Ω9ΣΞ469ΗΚΚ-ΨΥΗ





 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 24 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 
η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

δ) η οποία είναι εναλλακτική  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 
για το ίδιο τμήμα της συμφωνίας πλαίσιο 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
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αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την.....και ώρα......ή.....εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα... 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα : 

Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της.  

Επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται 
και ενιαία. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.  

Προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των οικονομικού/κών 
φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, απαιτεί 
από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει την 
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 
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την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση ή περισσότερες αποφάσεις 
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να 
συμμετέχουν στη  συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί να 
υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον/στους προσφέροντα/ντες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα 
συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 
Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως 
άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή ή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν υποβληθούν κανονικά στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση – Σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
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αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την 
αναστολή σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός έχει υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των οποίων η ισχύς έχει τυχόν λήξει. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του 
συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι και η κατακύρωση, με 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία-
πλαίσιο  και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 360επ του 
ν.4412/2016, του πδ 39/2017 και τον Κανονισμό Άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών της ΑΕΠΠ.  

Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ. Ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 

παρ.1 περ. α ν.4412/2016) ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β ν. 

4412/2016) άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ ν. 

4412/2016). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 

(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ), εν προκειμένω δηλαδή παράβολο ύψους 650€. 

Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης 

και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. 
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Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 
συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις   

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας του 
τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο που τους ανατίθεται, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 ν.4412/2016 στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο 
συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεση είναι μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της τελευταίας εκτελεστικής σύμβασης που θα ανατεθεί σε εκτέλεση 
της συμφωνίας πλαίσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων ο 
οικονομικών φορέων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της συμφωνίας-πλαίσιο.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 ν.4412/2016 στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σύμβασης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της εκτελεστικής σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι μέχρι την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και η παράδοση 
γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες και ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να παρέχει τα προϊόντα της παραγγελίας στη συμφωνηθείσα τιμή, όπως θα προκύψει μετά την 
υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο.  

Η πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο ή /και η εξάντληση του προϋπολογισμού της δεν είναι 
υποχρεωτικές. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής 
σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

4.4 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της 

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24, η οποία έχει αναγνωριστεί με 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών (ακόμη και σε τμηματική παράδοση). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (πρωτόκολλο παραλαβής, αποδεικτικό εισαγωγής του 
υλικού στην αποθήκη, τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Με κάθε πληρωμή γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με την προσφορά του και σε καμία 
περίπτωση σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής 
παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να παρατείνεται. Σε 
περίπτωση που αίτημα παράτασης υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5.3  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 
11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

5.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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5.6  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή/και την εκτελεστική 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 Agilent High Sensitivity DNA Kit 10chips / 110 samples 

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση DNA, υψηλής ευαισθησίας κατάλληλο για 
λειτουργία στο σύστημα Bioanalyzer 2100. Περιέχει: 10 τσιπ, 1 
καθαριστικό ηλεκτροδίων, 1 κιτ σύριγγας (1 σύριγγα και 2 φίλτρα 
περιστροφής), 1 δείκτη μοριακού βάρους "ladder" DNA υψηλής 
ευαισθησίας, 4 δείκτες DNA υψηλής ευαισθησίας 35/10380 bp, 1 
χρωστική DNA υψηλής ευαισθησίας, 2 φιαλίδια "πύκτωμα" DNA υψηλής 
ευαισθησίας. Τα αντιδραστήρια επαρκούν για 110 δείγματα. Χρόνος 
ανάλυσης <45 λεπτά / τσιπ. Όγκος δείγματος: 1 μl. Εύρος μεγέθους: 50-
7000 bp. Εύρος ποσοτικοποίησης: 5-500 pg / μl. 

2 Agilent DNA 1000 Kit 25chips / 300 samples  

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση DNA, κατάλληλο για λειτουργία στο 
σύστημα Bioanalyzer 2100. Περιέχει: 25 τσιπ, 1 καθαριστικό ηλεκτροδίων, 
1 κιτ σύριγγας (με 1 σύριγγα και 3 φίλτρα περιστροφής), 1 DNA 1000 
Ladder, 4 δείκτες DNA 1000, 1 χρωστική DNA 1000, 3 πυκτώματα DNA 
1000. Τα αντιδραστήρια επαρκούν για 300 δείγματα. Χρόνος ανάλυσης 
<35 λεπτά / τσιπ. Όγκος δείγματος: 1 μl. Εύρος μεγέθους: 25-1000 bp. 
Εύρος ποσοτικού προσδιορισμού: 0,5-50 ng / μl. 

3 Agilent RNA 6000 Nano Kit 25chips / 300 samples  

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση RNA, κατάλληλο για λειτουργία στο 
σύστημα Bioanalyzer 2100. Περιέχει: 25 τσιπς, 2 καθαριστικά 
ηλεκτροδίων, 1 κιτ σύριγγας (με 1 σύριγγα και 4 φίλτρα περιστροφής), 30 
σωλήνάρια eppendorff ασφαλείας, 1 RNA 6000 Ladder, 2 RNA Nano 
δείκτες, 1 RNA Nano χρωστική, 2 πυκτώματα RNA Nano. Τα αντιδραστήρια 
επαρκούν για 300 δείγματα. Χρόνος ανάλυσης <30 λεπτά / τσιπ. Όγκος 
δείγματος: 1 μl. Εύρος ποσοτικοποίησης: 25-500 ng / μl, Ποιοτική περιοχή: 
5-500 ng / μl, % μόλυνση με rRNA. 

4 Agilent RNA 6000 Pico Kit 25chips / 275 samples  

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση RNA, κατάλληλο για λειτουργία στο 
σύστημα Bioanalyzer 2100. Περιέχει: 25 τσιπ, 3 καθαριστικά ηλεκτροδίων, 
1 κιτ σύριγγας (με 1 σύριγγα και 4 φίλτρα περιστροφής), 30 σωλήνάρια 
eppendorff ασφαλείας, 1 RNA 6000 Ladder, 4 δείκτες PNA Pico, 1 RNA 
διάλυμα Pico Conditioning, 1 RNA Pico χρωστική, 2 πυκτώματα RNA Pico. 
Τα αντιδραστήρια επαρκούν για 275 δείγματα. Χρόνος ανάλυσης <30 
λεπτά / τσιπ. Όγκος δείγματος: 1 μl. Ποιοτική περιοχή: 50-5000 pg / μl 
(ολικό RNA), Ποιοτική κλίμακα: 250-5000 pg / μl (mRNA). % μόλυνσης 
rRNA. 

5 Agencourt  AMPure XP bead 60ml 

"Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό DNA προϊόντων σε μια πλειάδα 
εφαρμογών, όπως PCR, NGS, cloning κα. Να μπορεί να προσδεθεί 
τουλάχιστον 7μg νουκλεϊκού οξέως σε 1μl αντιδραστηρίου. Τα σφαιρίδια 
να μπορούν να προσδέσουν κομμάτια νουκλεϊκών οξέων από 100bp και 
μεγαλύτερα. Τυπικό (υπό φυσιολογικές συνθήκες) ποσοστό ανάκτησης 
90%. Όγκος αντιδραστηρίου 60ml." 

6 Agencourt  AMPure XP bead 5ml 

"Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό DNA προϊόντων σε μια πλειάδα 
εφαρμογών, όπως PCR, NGS, cloning κα. Να μπορεί να προσδεθεί 
τουλάχιστον 7μg νουκλεϊκού οξέως σε 1μl αντιδραστηρίου. Τα σφαιρίδια 
να μπορούν να προσδέσουν κομμάτια νουκλεϊκών οξέων από 100bp και 
μεγαλύτερα. Τυπικό (υπό φυσιολογικές συνθήκες) ποσοστό ανάκτησης 
90%. Όγκος αντιδραστηρίου 5ml." 

7 Ion PI™ Chip kit v3 8pcs 
Ειδικά Chip καταλληλα για αλληλούχιση δειγματων σε  αλληλουχιτη 
επόμενης γενιάς, τυπος Ion Proton. Να φερουν barcodes 
Συσκευασια 8 chips 
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8 Ion PI™ Hi-Q™ OT2 200 Kit 8pcs 

Ion PI™ Hi-Q™ OT2 200 Kit 
Να περιέχει αντιδραστήρια προετοιμασίας template χρησιμοποιώντας το 
σύστημα Ion OneTouch ™ 2 (OT2) για την ανάλυση αλληλουχιών με χρηση 
τεχνολογίας ημιαγωγών Ion Proton.  
Ειδικοτερα να περιλαμβανει 
Ion PI™ Hi-Q™ OT2 Reagents 200 
Ion PI™ Hi-Q™ OT2 Solutions 200 
Συσκευασια 8 αντιδρασεις 

9 Ion PI™ Hi-Q™ Sequencing 200 Kit 8pcs 

Ion PI™ Hi-Q™ Sequencing 200 Kit 
Να περιέχει τα αντιδραστήρια για την ανάλυση αλληλουχίας 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Ion Proton Next genaration sequencer.  
Ειδικότερα να περιλαμβανει: 
• Ion PI Hi-Q Sequencing 200 solutions,  
• Ion PI Hi-Q Sequencing 200 reagents,  
• Ion PI Sequencing nucleotides,  
• Ion Proton Sequencing supplies 
Συσκευασια 8 αντιδράσεις 

10 Ion PI(TM) Hi-Q™ Chef Kit 8pcs 

Ion PI(TM) Hi-Q™ Chef Kit 
Na επιτρέπει την εύρωστη και αναπαραγωγική προετοιμασία template, τη 
φόρτωση τσιπ και την ανάλυση αλληλουχιών στο σύστημα Ion Chef ™ ως 
μέρος της ροής εργασίας  του αλληλουχιτη επόμενης γενιας τυπος  Ion 
Proton 
Ειδικότερα να περιλαμβανει 
• Ion PI Hi-Q Chef Supplies 
• Ion PI Hi-Q Chef Solutions 
• Ion PI Seq Supplies 200 
• Ion PI Hi-Q Chef Reagents 
• Ion PI Sequencing Nucleotides 
• Ion PI Hi-Q Seq 200 Solutions 
Συσκευασια 8 αντιδράσεις 

11 MyOne™ Streptavidin C1 Magnetic Beads 2ml 

DB MYONE STREPTAVIDIN C1  
προδιαγραφες 
Ligand Type: Streptavidin 
Bead Diameter: 1 µm 
Binding Property: >2,500 pmoles/mg beads 
Concentration: 10 mg⁄ml 
Form: Beads in Suspension 
High Throughput Compatibility: High Throughput-Compatible 
Iron Content (Ferrites): 26% 
Isoelectric Point: pH 5.2 
Sample Type (Specific): Any Sample Type 
Size Distribution: CV < 3% 
Surface Functionality: Carboxylic Acid, Hydrophilic 
συσκευασια 2ml 
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12 MyOne™ Streptavidin C1 Magnetic Beads 10ml 

DB MYONE STREPTAVIDIN C1  
προδιαγραφες 
Ligand Type: Streptavidin 
Bead Diameter: 1 µm 
Binding Property: >2,500 pmoles/mg beads 
Concentration: 10 mg⁄ml 
Form: Beads in Suspension 
High Throughput Compatibility: High Throughput-Compatible 
Iron Content (Ferrites): 26% 
Isoelectric Point: pH 5.2 
Sample Type (Specific): Any Sample Type 
Size Distribution: CV < 3% 
Surface Functionality: Carboxylic Acid, Hydrophilic 
συσκευασια 10ml 

13 Ion Proton™ Wash 2 Bottle Ion Proton™ Wash 2 Bottle 

14 Ion Total RNA-Seq Kit v2 - 48rxns 

Ion Total RNA-Seq Kit v2 
Kit αντιδραστηρίων που περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την παρασκευή 
αντιπροσωπευτικών βιβλιοθηκών cDNA για προσδιορισμό αλληλουχίας 
RNA ειδικού για κλώνο στα καταλληλα μηχανήματα αλληλούχισης 
επόμενης γενιάς (τεχνολογία ημιαγωγών). Είτε μικρά δείγματα RNA (όπως 
μικροRNA) είτε ολόκληρα μεταγραφικά RNA να μπορούν να 
παρασκευαστούν για αλληλούχιση επόμενης γενιάς χρησιμοποιώντας το 
RNA-Seq Ιο Kit v2. Η επιλογή μεγέθους πηκτής να γίνεται με μέθοδο που 
βασίζεται σε μαγνητικά σφαιρίδια. Ο καθαρισμός βάσει μαγνητικών 
σφαιριδίων να αντικαθιστά όλα τα στάδια καθαρισμού του φίλτρου και ο 
συνολικός χρόνος αντίδρασης να είναι 6 ώρες. Να περιλαμβάνει τα εξής: 
1 tube, 10X RT Buffer 48 reactions 
1 tube, 2.5 mM dNTP Mix 48 reactions 
1 tube, Platinum HiFi MasterMix 48 reactions 
1 tube, 10x Superscript Enzyme Mix 48 reactions 
1 tube, Ion 3'-PCR-primer v2 48 reactions 
1 tube, Ion 5'-PCR-primer v2 48 reactions 
1 tube, Ion 5'-PCR-primer v2 48 reactions 
1 tube, Ion RT Primer v2 48 reactions 
1 tube, Ion Adaptor Mix v2 48 reactions 
1 bottle, Binding Soluntion Concentrated 48 reactions 
1 bottle, Wash Soln Concentrated 48 reactions 
1 bottle, Nucleic Acid Binding Beads 48 reactions 

15 Ion Total RNA-Seq Kit v2 - 12rxns 

Ion Total RNA-Seq Kit v2 
Kit αντιδραστηρίων που περιλαμβάνει τα απαραίτητα για την παρασκευή 
αντιπροσωπευτικών βιβλιοθηκών cDNA για προσδιορισμό αλληλουχίας 
RNA ειδικού για κλώνο στα καταλληλα μηχανήματα αλληλούχισης 
επόμενης γενιάς (τεχνολογία ημιαγωγών). Είτε μικρά δείγματα RNA (όπως 
μικροRNA) είτε ολόκληρα μεταγραφικά RNA να μπορούν να 
παρασκευαστούν για αλληλούχιση επόμενης γενιάς χρησιμοποιώντας το 
RNA-Seq Ιο Kit v2. Η επιλογή μεγέθους πηκτής να γίνεται με μέθοδο που 
βασίζεται σε μαγνητικά σφαιρίδια. Ο καθαρισμός βάσει μαγνητικών 
σφαιριδίων να αντικαθιστά όλα τα στάδια καθαρισμού του φίλτρου και ο 
συνολικός χρόνος αντίδρασης να είναι 6 ώρες. Να περιλαμβάνει τα εξής: 
2 x 1.75 ml Nuclease-free Water 
1 x 20 µL 10X RNase III Reaction Buffer 
1 x 20 µL RNase III 
1 x 40 µL Hybridization Solution 
1 x 150 µL 2X Ligation Buffer 
1 x 30 µL Ligation Enzyme Mix 
1 x 30 µL 2.5 mM dNTP Mix 
1 x 56 µL 10X SuperScript® III Enzyme Mix 
1 x 900 µL Platinum® PCR SuperMix High Fidelity 
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1 x 50 µL WT Control RNA (1 µg/µL HeLa total RNA) 
1 x 10 µL Small RNA Control (1 µg/µL human placenta total RNA) 
1 x 10 µL Small RNA Control (1 µg/µL human placenta total RNA) 

16 Ion Xpress™ RNA-Seq BC01-16 Kit 160rxns 

Ion Xpress™ RNA-Seq BC01-16 Kit 
Να περιλαμβανει 
16 tubes, 12 µL each Ion Xpress™ RNA BC 01 - BC 16  
1 tube, 192 µL Ion Xpress™ RNA 3' Barcode Primer  
Συσκευασια 160 αντιδρασεις 

17 Dynal mRNA Direct Micro Purification kit 2ml 

Dynal mRNA Direct Micro Purification kit 
Καταλληλο για Αίμα, Κύτταρα, FFPE & μονιμοποιημένα δείγματα, 
δείγματα υγρών (π.χ. ορός), δείγματα φυτών, RNA, ιστός, δείγματα ιού, 
ζυμομύκητες 
Συσκευασια 2ml 

18 Low Input RiboMinus™ Eukaryote System v2 12rxns 

Low Input RiboMinus™ Eukaryote System v2 
complete transcriptome isolation for next generation sequencing analysis 
by offering selective depletion of up to 99.9% of the 5S, 5.8S, 18S, and 28S 
ribosomal RNA from total RNA versus poly-A or cap binding methods, 
which introduce bias and select for only part of the transcriptome. 
• Magnetic bead-based purification for rapid, seamless purification 
• 1-hour workflow 
• Low input range of 100 ng–1 µg 
Συσκευασια 12 αντιδρασεις 

19 Ion Xpress Plus Fragment Library Kit 10rxns 

Το κιτ βιβλιοθήκης θραύσματος Ion Xpress ™ Plus περιέχει αντιδραστήρια 
προετοιμασίας δειγμάτων για ενζυματική διάτμηση και κατασκευή 
βιβλιοθήκης για μέχρι 20 βιβλιοθήκες DNA (ανάλογα με τον τύπο input 
DNA) για την αλληλούχιση με τεχνολογια ημιαγωγών 
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20 Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL 
Ion Xpress™ Barcode 1, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 2, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 3, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 4, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 5, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 6, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 7, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 8, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 9, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 10,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 11, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 12, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 13, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 14, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 15, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 16, 1 tube,20 µL 
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21 Ion Xpress Barcode Adaptors 17-32 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 17-32 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL 
Ion Xpress™ Barcode 17, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 18, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 19, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 20, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 21, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 22, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 23, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 24, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 25, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 26,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 27, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 28, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 29, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 30, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 31, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 32, 1 tube,20 µL 

22 RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria 12rxns 

RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria 
purification systems that enrich the whole spectrum of RNA transcripts by 
depleting large ribosomal RNA molecules in a total RNA sample.  
use a 5µ biotin-labeled, Locked Nucleic Acid (LNA) probe specific for large 
rRNA to remove 95-98% of rRNA molecules from human, mouse, bacteria, 
or yeast total RNA  
• Comprehensive analysis of the whole transcriptome without 
contamination or interference from rRNA 
• More complete collection of transcribed elements of the genome—no 
reliance on poly(A) purification methods 
• Cleaner, clearer microarray analysis due to higher signal-to-background 
ratios  
Purified RNA is concentrated and suitable for numerous downstream 
applications, including microarray analysis (Figure 2), library construction, 
and qRT-PCR. 
το κιτ να περιλαμβανει 
RiboMinus™ Magnetic Beads, RiboMinus™ human/mouse, bacteria, or 
yeast probe, and Hybridization Buffer. 
Συσκευασια 12 preps 
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23 MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit 20rxns 

MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit 
Purification of bacterial mRNA by removing rRNA from total RNA.  
Sufficient reagents for 20 mRNA purifications, each from 10 µg of total RNA 
are provided.  
• Removes >95% of 16S and 23S rRNA from bacterial RNA 
• Simple procedure takes less than 2 hours 
• Works with many Gram positive and Gram negative bacteria 
Συσκευασια 20 preps 

24 Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 8rxns 

Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0 8 reactions 
Καταλληλο για χρηση με τα συστηματα Ion Chef™ System, Ion 
GeneStudio™ S5 System, Ion OneTouch™ 2 System, Ion PGM™ System, Ion 
Proton™ System, Ion S5™ System, Ion S5™ XL System 
Αρχικο υλικο: 10 ng ανα Primer pool 
Καταλληλο γαι χρηση με γενωμικο DNA/Ιστο (FFPE) 
Συσκευασια 8 αντιδράσεις 

25 Ion AmpliSeq™ Kit for Chef DL8 (DNA to Library)  32rxns 

Ion AmpliSeq™ Kit for Chef DL8 (DNA to Library) 
να περιλαμβανει 
• 4 cartridges Ion AmpliSeq Chef Reagents DL8,  
• 4 cartridges Ion AmpliSeq Chef Solutions DL8,  
• 4 boxes Ion AmpliSeq Supplies (Each box contains: Ion AmpliSeq Tip 
Cartridge L8, Framed PCR Foil Seal, Enrichment Cartridge),  
• 1 set of 4 IonCode in PCR Plates  
Συσκευασια 32 αντιδρασεις 

26 Ion Library Equalizer™ Kit 96rxns 

Ion Library Equalizer™ Kit 
Να περιλαμβανει 
1 tube Equalizer Primers  
1 tube of Equalizer Capture 
1 tube of Equalizer Wash Buffer 
1 tube of Equalizer Elution Buffer  
1 tube of Equalizer Beads 
Συσκευασια 96 αντιδρασεις 

27 Oncomine Solid Tumor Fusion kit 96rxns 

Oncomine  Solid Tumor Fusion, CE-IVD kit με χημεια AMpliseq, Καταλληλο 
για χρηση με NGS συστημα τεχνολογιας Ion.  
Να ανιχνεύει αναδιατάξεις που περιλαμβάνουν γονίδια ALK, ROS-1, RET 
και NTRK-1 που σχετίζονται με συμπαγείς όγκους. Να προσφέρει: 
• Συμβατότητα με δείγματα FFPE με cDNA που προέρχεται από μόλις 10 
ng RNA 
• Μια απλή ροή εργασίας για την παραγωγή στοχοθετημένων 
βιβλιοθηκών σε περίπου 3,5 ώρες 
Συσκευασια 96 τεστ 

28 Oncomine solid Tumor DNA kit 96rxns 

Oncomine  Solid Tumor DNA NGS sequencing kit, CE-IVD kit με χημεια 
AMpliseq, Καταλληλο για χρηση με NGS συστημα τεχνολογιας Ion.  
Να περιλαμβανει  primers pool και συναφή αντιδραστήρια για την 
εκτέλεση Multiplex  PCR για την παρασκευή ampliseq βιβλιοθηκών για 
NGS. 
Καταλληλο για την ανιχνευση DNA σωματικών μεταλλαξεων  
(substitutions, insertions, deletions and inversions) στα παρακατω γονιδια: 
EGFR, ALK, ERBB2, ERBB4, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, DDR2, KRAS, 
PIK3CA, BRAF, AKT1, PTEN, NRAS, MAP2K1, STK11, NOTCH1, CTNNB1, 
SMAD4, FBXW7, TP53 
Να ανιχνευει > 1.800 μεταλλάξεις σχετιζόμενες με τον καρκίνο όπως 
υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων COSMIC 
Αρχικο δείγμα: ανθρώπινο DNA( Καταλληλο και για DNΑ που εξαγεται  
από ιστό  σε παραφινη (FFPE) 
Καταλληλο για χρηση με ελαχιστη ποσοτητα αρχικου DNA (10 ng) 
To kit Να περιλαμβανει Amplification oligonucleotides, library preparation 
reagents, x16 barcodes, DNA Equalizer 
Συσκευασια 96 τεστ (δυνατοτητα multiplex εως και 16 δειγματα/run) 
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29 Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-16 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL 
Ion Xpress™ Barcode 1, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 2, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 3, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 4, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 5, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 6, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 7, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 8, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 9, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 10,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 11, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 12, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 13, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 14, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 15, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 16, 1 tube,20 µL 
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30 Ion Xpress™ Barcode Adapters 17-32 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 17-32 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL,  
Ion Xpress™ Barcode 17, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 18, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 19, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 20, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 21, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 22, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 23, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 24, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 25, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 26,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 27, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 28, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 29, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 30, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 31, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 32, 1 tube,20 µL 
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31 Ion Xpress™ Barcode Adapters 33-48 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 33-48 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL,  
Ion Xpress™ Barcode 33, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 34, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 35, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 36, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 37, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 38, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 39, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 40, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 41, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 42,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 43, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 44, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 45, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 46, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 47, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 48, 1 tube,20 µL 
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32 
Ion Xpress™ Barcode Adapters 49-64 Kit 1 box of 17 
tubes 

Ion Xpress Barcode Adaptors 49-64 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL,  
Ion Xpress™ Barcode 49, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 50, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 51, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 52, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 53, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 54, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 55, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 56, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 57, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 58,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 59, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 60, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 61, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 62, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 63, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 64, 1 tube,20 µL 
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33 Ion Xpress™ Barcode Adapters 65-80 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 65-80 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL,  
Ion Xpress™ Barcode 65, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 66, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 67, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 68, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 69, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 70, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 71, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 72, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 73, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 74,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 75, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 76, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 77, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 78, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 79, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 80, 1 tube,20 µL 
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34 Ion Xpress™ Barcode Adapters 81-96 Kit 160rxns 

Ion Xpress Barcode Adaptors 81-96 Kit 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 16 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 16 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού. Η χρήση αυτού 
του κιτ με άλλα κιτ προσαρμογέων γραμμωτού κώδικα να επιτρέπει τη 
συγκέντρωση έως 96 βιβλιοθηκών με θραύσματα. 
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 
Να περιέχει  
Ion Xpress™ P1 Adapter, 1 tube, 320 µL,  
Ion Xpress™ Barcode 81, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 82, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 83, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 84, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 85, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 86, 1 tube. 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 87, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 88, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 89, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 90,1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 91, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 92, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 93, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 94, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 95, 1 tube, 20 µL 
Ion Xpress™ Barcode 96, 1 tube,20 µL 

35 Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-96 Kit 160rxns 

Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-96 
Το κιτ να περιέχει ένα σύνολο από 96 μοναδικούς barcoded αντάπτορες 
ειδικά σχεδιασμένους και επικυρωμένους για βέλτιστη απόδοση με 
εξειδικευμένες συστοιχίες ημιαγωγών. Να επιτρέπει στο χρήστη να 
συγκεντρώσει μέχρι 96 βιβλιοθήκες θραυσμάτων πριν από τη 
γαλακτωματοποίηση PCR και στη συνέχεια να διεξάγει ανάλυση 
πολλαπλής αλληλουχίας, απλουστεύοντας τη ροή εργασίας αλληλουχίας 
ιόντων ημιαγωγών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένου του στοχευμένου εμπλουτισμού.  
Να επιτρέπει την πολυπλεξία πολυάριθμων δειγμάτων βιβλιοθήκης 
θραυσμάτων σε ένα ενιαίο τσιπ προσδιορισμού αλληλουχίας με τη χρήση 
ισχυρών μοριακών γραμμικών κωδίκων 
Να επιτρέπει τη σταθερή διόρθωση σφάλματος ενσωματωμένη κατά το 
σχεδιασμό για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αναγνώριση του δείγματος. 

36 Oncomine Lung cfDNA Assay  8rxns 

Να παρέχει τα αντιδραστήρια για την κατασκευή της βιβλιοθήκης και μια 
ενιαία δεξαμενή πολλαπλών εκκινητών PCR για την παρασκευή 
βιβλιοθηκών τεχνολογίας AMpliseq από cfDNA. Η δοκιμασία να επιτρέπει 
την αναλυση σημειακών μεταλλάξεων και short indels σε καρκίνο του 
πνεύμονα (NSCLC). Να καλύπτονται ενδεκα γονίδια και> 150 hotspots 
(γονίδια: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, ΜΑΡ2Κ1, ΜΕΤ, NRAS, ΡΙΚ3ΑΟ, 
ROS1 και ΤΡ53). Να μπορεί να επιτευχθεί ένα όριο ανίχνευσης (LOD) κάτω 
από το 0,1%. 
Το κιτ να περιλαμβανει: 
20 µL Lung cfDNA Panel 
320 µL cfDNA Library PCR Master Mix 
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832 µL Low TE Buffer 
8 µL cfDNA Library Primer P1 
8 µL Tag Sequencing Barcode 01 
Συσκευασια 8 αντιδρασεις 

37 Oncomine Colon cfDNA Assay 8rxns 

Να παρέχει τα αντιδραστήρια για την κατασκευή της βιβλιοθήκης και μια 
ενιαία δεξαμενή πολλαπλών εκκινητών PCR για την παρασκευή 
βιβλιοθηκών χημειας AMpliseq από cfDNA. Η δοκιμασία να καθιστά 
δυνατή την ανιχνευση σημειακών μεταλλαξεων  και Short indels σε 
καρκίνο παχεως εντερου / γαστρεντερικού. Να συμπεριλαμβάνονται 
δεκατέσσερα γονίδια με> 240 hotspots (γονίδια: AKT1, BRAF, CTNNB1, 
EGFR, ERBB2, FBXW7, GNAS, KRAS, MAP2K1, NRAS, PIK3CA, MAD4, TP53, 
APC). Να μπορεί να επιτευχθεί ένα όριο ανίχνευσης (LOD) κάτω από το 
0,1%. 
Να περιλαμβανει 
• 20 µL Colon cfDNA Panel 
• 320 µL cfDNA Library PCR Master Mix 
• 832 µL Low TE Buffer 
• 8 µL cfDNA Library Primer P1 
• 8 µL Tag Sequencing Barcode 01 
Συσκευασια 8 αντιδρασεις 

38 Qubit® RNA HS Assay Kit 100assays 

Qubit® RNA HS Assay Kit 
Καταλληλο για χρηση με το Qubit® Fluorometer 
Sample Type (General): RNA 
Quantitation Range: 5-100 ng 
Συσκευασια 100 αντιδρασεις 

39 Qubit® RNA HS Assay Kit 500assays 

Qubit® RNA HS Assay Kit 
Καταλληλο για χρηση με το Qubit® Fluorometer 
Sample Type (General): RNA 
Quantitation Range: 5-100 ng 
Συσκευασια 500 αντιδρασεις 

40 Qubit® dsDNA HS Assay Kit 100assays 

Qubit® dsDNA HS Assay Kit 
Καταλληλο για χρηση με το Qubit® Fluorometer 
Sample Type (General): dsDNA 
Quantitation Range: 0.2-100 ng 
Συσκευασια 100 αντιδρασεις 

41 Qubit® dsDNA HS Assay Kit 500assays 

Qubit® dsDNA HS Assay Kit 
Καταλληλο για χρηση με το Qubit® Fluorometer 
Sample Type (General): dsDNA 
Quantitation Range: 0.2-100 ng 
Συσκευασια 500 αντιδρασεις 

42 RNaseZap 250ml 
RNaseZap, surface decontamination solution that destroys RNases on 
contact 
Συσκευασια 250ml 

43 RNase-DNAse free H2O 500ml 

Αποσταγμένο νερό UltraPure ™ DNase / Rnase, σχεδιασμένο για χρήση σε 
όλες τις εφαρμογές μοριακής βιολογίας. Είναι φιλτραρισμένο με 
μεμβράνη 0,1 μm και ελεγμένο για δραστικότητα DNAse και RNAse 
Συσκευασια 500ml 

44 Diamond Filter Tips: 10ul (DFL10ST) 96pcs 
Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 0.1-10μl από πολυπροπυλένιο, αποστειρωμένα, 
σε rack των 96 ρυγχών, ελεύθερα από DNA/RNA/DNAse/RNAse, ATP και 
ενδοτοξίνες, για πιπέττες Gilson. Να είναι εγκεκριμένα από τον 
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κατασκευαστή των πιπεττών με έγγραφη βεβαίωση. 

45 Diamond Filter Tips: 30ul (DF30ST) 96pcs 

Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 2-30μl από πολυπροπυλένιο, αποστειρωμένα, 
σε rack των 96 ρυγχών, ελεύθερα από DNA/RNA/DNAse/RNAse, ATP και 
ενδοτοξίνες, για πιπέττες Gilson. Να είναι εγκεκριμένα από τον 
κατασκευαστή των πιπεττών με έγγραφη βεβαίωση. 

46 Diamond Filter Tips: 200ul (DF200ST) 96pcs 

Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 20-200μl από πολυπροπυλένιο, 
αποστειρωμένα, σε rack των 96 ρυγχών, ελεύθερα από 
DNA/RNA/DNAse/RNAse, ATP και ενδοτοξίνες, για πιπέττες Gilson. Να 
είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή των πιπεττών με έγγραφη 
βεβαίωση. 

47 Diamond Filter Tips: 1000ul 96pcs 

Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 100-1000μl από πολυπροπυλένιο, 
αποστειρωμένα, σε rack των 96 ρυγχών, ελεύθερα από 
DNA/RNA/DNAse/RNAse, ATP και ενδοτοξίνες, για πιπέττες Gilson. Να 
είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή των πιπεττών με έγγραφη 
βεβαίωση 

48 
 Polypropylene PCR Tube, Clear, 0.2ml Volume, Flat Cap 
960pcs 

Σωληνάριο 0.2ml κατάλληλο για PCR από λεπτότοιχο πολυπροπυλένιο, με 
επίπεδο καπάκι, διαφανές, RNAse/DNAse free, ανθεκτικό σε αποστείρωση 
στους 121 βαθμούς Κελσίου και σε φυγοκέντρηση έως 10.000 x g. 

49 
Thermowell Gold 0.2 mL PCR tube Strips 1x8, Clear 
1250pcs 

Σωληνάρια των 0.2ml χωρίς καπάκια, σε μορφή strips των 8, διαφανή από 
λεπτότοιχο πολυπροπυλένιο, χωρίς πυρετογόνα, DNAse/RNAse free 

50 
Thermowell Gold 0.2 mL PCR Cap  Strips, 1x8, Flat, Clear 
- RT PCR 1250pcs 

Καπάκια σε μορφή strips των 8, για τα παραπάνω αναφερόμενα strips 
σωληναρίων, οπτικώς διαυγή, από λεπτότοιχο πολυπροπυλένιο, χωρίς 
πυρετογόνα, DNAse/RNAse free 

51 FALCON 15ml srerile(pack of 500) 500pcs 

Σωληνάρια φυγοκέντρου των 15ml με καπάκι, από πολυπροπυλένιο, 
αποστειρωμένα με δείκτη αποστείρωσης SAL 10-6, DNAse/RNAse free, 
χωρίς πυρετογόνα, χωρίς κυτταροτοξικά, με αντοχή σε ταχύτητα 
φυγοκέντρησης τουλάχιστον 10.500 X g, σε σακούλες των 50 

52 50 mL Centrifuge tubes 300pcs  

Σωληνάρια φυγοκέντρου των 50ml με καπάκι, από πολυπροπυλένιο, 
αποστειρωμένα με δείκτη αποστείρωσης SAL 10-6, DNAse/RNAse free, 
χωρίς πυρετογόνα, χωρίς κυτταροτοξικά, με αντοχή σε ταχύτητα 
φυγοκέντρησης τουλάχιστον 17.000 X g, σε σακούλες των 25 

53 Eppendorf Lobind® Tubes: 0.5ml (5bags of 50tubes) 

Φιαλίδια 0,5ml με βελτιστοποιημένη ανάκτηση δείγματος, χωρίς 
επιφανειακή επικάλυψη (π.χ. σιλικόνη) για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
παρεμβολής δείγματος. Κλάση καθαρότητας πιστοποιούμενη από παρτίδα 
PCR: απαλλαγμένη από ανθρώπινο DNA, DNase, RNase και αναστολείς 
PCR. Καπάκι ασφαλίας, πιστοποιημένα για ταχύτητα φυγοκέντρηση έως 
30.000g για εφαρμογές μοριακής βιολογίας. 

54 Eppendorf Lobind® Tubes: 1.5ml (5bags of 50tubes) 

Φιαλίδια 1,5ml με βελτιστοποιημένη ανάκτηση δείγματος, χωρίς 
επιφανειακή επικάλυψη (π.χ. σιλικόνη) για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
παρεμβολής δείγματος. Κλάση καθαρότητας πιστοποιούμενη από παρτίδα 
PCR: απαλλαγμένη από ανθρώπινο DNA, DNase, RNase και αναστολείς 
PCR. Καπάκι ασφαλίας, πιστοποιημένα για ταχύτητα φυγοκέντρηση έως 
30.000g για εφαρμογές μοριακής βιολογίας. 

55 Eppendorf Lobind® Tubes: 2.0ml (5bags of 50tubes) 

Φιαλίδια 2,0ml με βελτιστοποιημένη ανάκτηση δείγματος, χωρίς 
επιφανειακή επικάλυψη (π.χ. σιλικόνη) για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
παρεμβολής δείγματος. Κλάση καθαρότητας πιστοποιούμενη από παρτίδα 
PCR: απαλλαγμένη από ανθρώπινο DNA, DNase, RNase και αναστολείς 
PCR. Καπάκι ασφαλίας, πιστοποιημένα για ταχύτητα φυγοκέντρηση έως 
25.000g για εφαρμογές μοριακής βιολογίας. 

56 Biosphere® Fil.Tip 200µl, long  96pcs 

Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο 20-200μl  από πολυπροπυλένιο με ύλικό 
φίλτρου πολυαιθυλένιο και μήκος ρύγχου 77mm. Aποστειρωμένα, 
απαλλαγμένα από DNA, DNase / RNase, PCR αναστολείς, ATP και 
πυρετογόνα / ενδοτοξίνες. Ταιριάζουν σε πιπέττες Eppendorf, Gilson, 
Finnpipette και προϊόντα πανομοιότυπου σχεδιασμού, 96 τεμ. / Κιβώτιο.  
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57 
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 
1000units 

FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 
Ανασυνδυασμένο ένζυμο 
• Γρήγορη αποφωσφορυλίωση - 10 λεπτά στους 37 ° C 
• Γρήγορη και πλήρης απενεργοποίηση-5 λεπτά στους 75 ° C 
• Ταυτόχρονη πέψη και αποφωσφορυλίωση του φορέα DNA 
• 100% δραστική σε ρυθμιστικά ένζυμα περιορισμού και PCR 
• Καθαρισμός PCR σε συνδυασμό με το Exo I 
• Αποφωσφορυλίωση πρωτεϊνών 
Συσκευασια 1000 units 

58 
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 
5X 1000 units 

FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 
Ανασυνδυασμένο ένζυμο 
• Γρήγορη αποφωσφορυλίωση - 10 λεπτά στους 37 ° C 
• Γρήγορη και πλήρης απενεργοποίηση-5 λεπτά στους 75 ° C 
• Ταυτόχρονη πέψη και αποφωσφορυλίωση του φορέα DNA 
• 100% δραστική σε ρυθμιστικά ένζυμα περιορισμού και PCR 
• Καθαρισμός PCR σε συνδυασμό με το Exo I 
• Αποφωσφορυλίωση πρωτεϊνών 
Συσκευασια 5X 1000 units 

59 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 2,000 units 

SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 
Unit reaction conditions 
50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0.5 mM 
dTTP, 0.4 MBq/mL [3H]-dTTP, 0.4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 and enzyme 
in 20 μl for 10 min at 37°C. 
Η Συσκευασια να περιλαμβανει SuperScript® IV RT (2,000 units total at 200 
U/µL), 10 µL 
5X RT buffer, 1 mL 
0.1 M DTT, 500 µL 

60 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 10,000 units 

SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 
Unit reaction conditions 
50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0.5 mM 
dTTP, 0.4 MBq/mL [3H]-dTTP, 0.4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 and enzyme 
in 20 μl for 10 min at 37°C. 
Η συσκευασια να περιλαμβανει: 
SuperScript® IV RT (10,000 units total at 200 U/µL), 50 µL 
5X RT buffer, 1 mL 
0.1 M DTT, 500 µL 

61 SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 40,000 units 

SuperScript™ IV Reverse Transcriptase 
Unit reaction conditions 
50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0.5 mM 
dTTP, 0.4 MBq/mL [3H]-dTTP, 0.4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 and enzyme 
in 20 μl for 10 min at 37°C. 
Η Συσκευασια να περιλαμβανει SuperScript® IV RT (40,000 units total at 
200 U/µL), 4 x 50 µL 
5X RT buffer, 1 mL 
0.1 M DTT, 500 µL 

62 M-MLV Reverse Transcriptase (200 U/µL) 40,000 units 

M-MLV Reverse Transcriptase 
να περιλαμβανει 
• 1 × 200 µl M-MLV RT (200 U/µl) 
• 1 ml 5X First Strand Buffer [250 mM Tris-HCl (pH 8.3), 375 mM KCl, 15 
mM Magnesium Chloride] 
• 500 µl 100 mM DTT 
Συσκευασια 40000 units 
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63 BamHI (10 U/µL) 4000 units 

BamHI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 4.000 units 

64 BamHI (10 U/µL) 5X4.000 units 

BamHI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5X4.000 units 

65 BamHI (10 U/µL) 10.000 units 

BamHI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 10.000 units 

66 EcoRI (10 U/µL) 5000 units 

EcoRI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5000 units 

67 EcoRI (10 U/µL) 5X5000 units 

EcoRI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5X5000 units 

68 EcoRI (10 U/µL) 10.000 units 

EcoRI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 10.000 units 

69 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 2000 units 

Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 2000 units 

70 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 5X2000 units 

Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5X2000 units 
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71 Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 4000 units 

Eco32I (EcoRV) (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 4000 units 

72 HindIII (10 U/µL) 5000 units 

HindIII (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5000 units 

73 HindIII (10 U/µL) 5Χ5000 units 

HindIII (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια5Χ5000 units 

74 HindIII (10 U/µL) 10.000 units 

HindIII (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 10.000 units 

75 SmaI (10 U/µL) 1200 units 

SmaI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 1200 units 

76 SmaI (10 U/µL) 5X1200 units 

SmaI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 5X1200 units 

77 SmaI (10 U/µL)2000 units 

SmaI (10 U/µL) 
• Superior quality—stringent quality control and industry leading 
manufacturing process 
• Convenient color-coded Five Buffer System 
• Includes universal Tango buffer for double-digestions 
• BSA premixed in reaction buffers 
Συσκευασια 2000 units 

78 T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µL)500 units 

Ανασυνδυασμένη Τ4  Polynucleotide Kinase συγκέντρωσης 10,000 
units/ml. Να είναι RNase / DNase free. 
Να συνοδεύεται από 10x διάλυμα αντίδρασης. Το 1x διάλυμα να έχει 
σύσταση  70 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, pH 7.6 @ 25°C 
Το ένζυμο να  λειτουργεί απαραίτητα και με το διάλυμα αντίδρασης που 
χρησιμοποιείται στις πέψεις με περιοριστικές ενδονουκλεάσες καθώς και 
με το διάλυμα αντίδρασης της T4 DNA Ligase. 
Συσκευασία 500 units  
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79 T4 Polynucleotide Kinase (10 U/µL) 2500 units 

Ανασυνδυασμένη Τ4  Polynucleotide Kinase συγκέντρωσης 10,000 
units/ml. Να είναι RNase / DNase free. 
Να συνοδεύεται από 10x διάλυμα αντίδρασης. Το 1x διάλυμα να έχει 
σύσταση  70 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, pH 7.6 @ 25°C 
Το ένζυμο να  λειτουργεί απαραίτητα και με το διάλυμα αντίδρασης που 
χρησιμοποιείται στις πέψεις με περιοριστικές ενδονουκλεάσες καθώς και 
με το διάλυμα αντίδρασης της T4 DNA Ligase. 
Συσκευασία 2500 units  

80 T4 DNA Ligase (5 U/µL) 20.000 units  

Ανασυνδυασμένη Τ4 DNA λιγάση συγκέντρωσης 400.000 units/ml. Να 
επιτυγχάνει ligation των sticky ends σε 10 λεπτά και των blunt ends σε 2 
ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε 
overnight επωάσεις. 
Να συνοδεύεται από 10x διάλυμα αντίδρασης. Το 1x διάλυμα να έχει 
σύσταση  50 mM Tris-HC,l 10 mM MgCl2, 1 mM ATP, 10 mM DTT, pH 7.5 @ 
25°C.    
Το ένζυμο να   λειτουργεί απαραίτητα και με τα διαλύματα αντίδρασης 
που χρησιμοποιούνται στις πέψεις με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 
Συσκευασία 20.000 units  

81 T4 DNA Ligase (5 U/µL) 100000 units 

Ανασυνδυασμένη Τ4 DNA λιγάση συγκέντρωσης 400.000 units/ml. Να 
επιτυγχάνει ligation των sticky ends σε 10 λεπτά και των blunt ends σε 2 
ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε 
overnight επωάσεις. 
Να συνοδεύεται από 10x διάλυμα αντίδρασης. Το 1x διάλυμα να έχει 
σύσταση  50 mM Tris-HC,l 10 mM MgCl2, 1 mM ATP, 10 mM DTT, pH 7.5 @ 
25°C.    
Το ένζυμο να   λειτουργεί απαραίτητα και με τα διαλύματα αντίδρασης 
που χρησιμοποιούνται στις πέψεις με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 
Συσκευασία 100.000 units  

82 T4 RNA Ligase (10 U/µL)20000 units 

T4 DNA Ligase  
Conc. 2.000.00 units/ml, Recombinant 
Supplied with T4 DNA Ligase  Reaction Buffer(10X) 
T4 DNA Ligase (high conc.) is the enzyme of choice for the ligation of single 
base overhangs or for large constructs which require longer incubation 
times to circularize, such as BAC (Bacterial Artificial Chromosome) 
construction.  

83 T4 DNA Ligase Buffer (10X) 6 ml 
Διάλυμα αντίδρασης της T4 DNA λιγάσης, συγκέντρωσης 10Χ και σε 
συσκευασία των 6ml. Το 1X διάλυμα να περιέχει: 50mM Tris-HCl , 10mM 
MgCl2 , 1mM ATP , 10mM DTT, pH 7.5@25°C. 

84 T7 RNA Polymerase (20 U/µL)5.000 units 

T7 RNA Polymerase 
• Isolated from a recombinant source  
• It catalyzes the synthesis of RNA in the 5´→ 3´ direction in the presence 
of a DNA template containing a T7 phage promoter. 
• It can be used to generate high specific activity labeled RNA probes, RNA 
for in vitro translation, biologically active mRNA and/or preparative 
quantities of defined length RNA by run off transcription. 
• Supplied with RNAPol Reaction Buffer (10X)  
• Concentration: 50.000 units/ml 

85 T7 RNA Polymerase (20 U/µL) 25000 units 

Bacteriophage T7 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase 
that is highly specific for the T7 phage promoters. The 99 KD enzyme 
catalyzes in vitro RNA synthesis from a cloned DNA sequence under the T7 
promoters. RNA produced using the T7 RNA Polymerase is suitable for 
many applications in research and biotechnology.  
 
Reaction Conditions 
1X RNAPol Reaction Buffer, supplemented with 0.5 mM each ATP, UTP, 
GTP, CTP, and DNA template containing the T7 RNA Polymerase promoter. 
Incubate at 37°C.  
Product Source 
Isolated from E.coli carrying a plasmid which contains the T7 RNA 
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Polymerase gene.  

86 T3 RNA Polymerase (20 U/µL)5000 units 

T3 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase that is highly 
specific for the T3 phage promoter. Isolated from a recombinant source 
.RNA probe preparation for hybridization, mRNA generation for in vitro 
translation systems ,Supplied with 10X Reaction Buffer, Tested for the 
absence of other RNA polymerases, endonucleases, exonocleases and 
RNases 

87 DNA Polymerase I (10 U/µL) 500 units 

DNA Polymerase I (E. coli) συγκέντρωσης 10,000 units/ml. Να 
περιλαμβάνει διάλυμα αντίδρασης 10X. Το 1Χ διάλυμα να έχει σύσταση 
50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, pH 7.9 @ 25°C. Να 
παρέχεται σε συσκευασία των 500 units 

88 DNA Polymerase I (10 U/µL) 2500 units 

DNA Polymerase I (E. coli) συγκέντρωσης 10,000 units/ml. Να 
περιλαμβάνει διάλυμα αντίδρασης 10X. Το 1Χ διάλυμα να έχει σύσταση 
50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, pH 7.9 @ 25°C. Να 
παρέχεται σε συσκευασία των 2500 units 

89 T4 DNA Polymerase (5 U/µL) 150 units 

T4 DNA Polymerase catalyzes the synthesis of DNA in the 5´→ 3´ direction 
and requires the presence of template and primer. This enzyme has a 3´→ 
5´ exonuclease activity which is much more active than that found in DNA 
Polymerase I (E. coli).  Unlike E. coli DNA Polymerase I, T4 DNA Polymerase 
does not have a 5´→ 3´ exonuclease function. 
Product Source 
Purified from a strain of E. coli that carries the T4 DNA Polymerase gene. 

90 T4 DNA Polymerase (5 U/µL)750 units 

T4 DNA Polymerase catalyzes the synthesis of DNA in the 5´→ 3´ direction 
and requires the presence of template and primer. This enzyme has a 3´→ 
5´ exonuclease activity which is much more active than that found in DNA 
Polymerase I (E. coli).  Unlike E. coli DNA Polymerase I, T4 DNA Polymerase 
does not have a 5´→ 3´ exonuclease function. 
Product Source 
Purified from a strain of E. coli that carries the T4 DNA Polymerase gene. 

91 T7 DNA Polymerase (5 U/µL)300 units 

T7 DNA Polymerase (10u/ul) catalyzes the replication of T7 phage DNA 
during infection. The high polymerization rate of the enzyme makes long 
incubations unnecessary,econd strand synthesis in site-directed 
mutagenesis protocols,Gap filling reaction (no strand 
displacement),Supplied with 10X Reaction Buffer 

92 Klenow Fragment (10 U/µL)200 units 

DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment 
Conc. 5,000 units/ml 
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is a proteolytic product of E. 
coli DNA Polymerase I which retains polymerization and 3'→ 5' 
exonuclease activity, but has lost 5'→ 3' exonuclease function.  
Isolated from a recombinant source. 
Supplied with: 10x NEBuffer 2.  
Applications: 
DNA sequencing by the Sanger dideoxy method 
3´ overhang removal to form blunt ends   
5´ overhang fill-in to form blunt ends  
Second strand cDNA synthesis 
Second strand synthesis in mutagenesis protocols   
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93 Klenow Fragment (10 U/µL) 1000 units 

Ανασυνδυασμένη DNA Polymerase I, Klenow, συγκέντρωσης  
5.000 units/ml,  με δυνατότητα πολυμερισμού και δράση 
3'→ 5' εξωνουκλεάσης, αλλά χωρίς δράση   5'→ 3' 
εξωνουκλεάσης. 
Να συνοδεύεται από 10x διάλυμα αντίδρασης. Το 1x 
διάλυμα αντίδρασης να έχει σύσταση: 50 mM NaCl, 10 mM 
Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, pH 7.9 @ 25°C.  
Το ένζυμο να λειτουργεί απαραίτητα και με τα διαλύματα 
αντίδρασης που χρησιμοποιούνται στις πέψεις με 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες.  
Συσκευασία 1.000 Units 

94 RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) 50 mg 

M ~13700 g/mol  
CAS-No.: 9001-99-4  
HS-No.: 35079090  
EC-No.: 232-646-6  

95 DNase I, RNase-free (1 U/µL) 1.000 units 

Dnase I (Rnase-Free) 
It is an endonuclease that nonspecifically cleaves DNA to release di-, tri- 
and oligonucleotide products with 5´-phosphorylated and 3´-hydroxylated 
ends. DNase I acts on single- and double-stranded DNA, chromatin and 
RNA:DNA hybrids. 
Supplied with 10X Reaction Buffer. 
Applications: 
Degradation of DNA template in transcription reactions 
Removal of contaminating genomic DNA from RNA samples 
Dnase I footprinting 
Nick Translation 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) 
 
 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221056] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 34-ΒΑΡΗ-16672] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σκουλούδης Πέτρος] 
- Τηλέφωνο: [210 9656310 , 2108979197 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [skouloudis@fleming.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.fleming.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Προμήθεια Ερευνητικών αναλωσίμων στα πλαίσια της πράξης ««Δράσης Εθνικής Εμβέλειας 

«Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας»- Hellenic Innovation Network for Precision Medicine- PMN-GR (HNPM» 
[19520000-7, 33696300-8, 33696500-0] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221056] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[01/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

 
α) [……] 
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiii το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxviii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα              

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxiii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxiv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι                               ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – III ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
  «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.1.   

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
   
          

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης …………………………., με έδρα …………………, οδός ……. αριθμός …….. τηλέφωνο …………. fax……………….. 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ 

% 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€)Αριθμητικώς 

χωρίς ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Α.1    
    

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας (χωρίς ΦΠΑ)   

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα είδη της ομάδας  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
  

 
                                     Ημερομηνία …../……/ 2019 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 (σφραγίδα – υπογραφή

Προμήθεια Ερευνητικών  Αναλωσίμων 

Προϋπολογισμός 73.600,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  €) 

Κωδ. Προϋπολογισμού: 57.19.03  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
 
 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 
 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………  
Κατάστημα …………………………  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)    Ημερομηνία έκδοσης ……………  
        ΕΥΡΩ …………………………….  
 
Προς:   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………, 
οδός…………………..……………., 
αριθμός ……………,ΤΚ…………………...(ήσεπερίπτωσηΈνωσηςυπέρτωνεταιριών(1) ……………………
……. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της  ένωσης  
προμηθευτών),  για  την  καλή  εκτέλεση  από  αυτή  των  όρων  της  με  αριθμό ……………. 
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με 
κωδικούς ……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 
της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας  ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.   
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων 
 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………  
Κατάστημα …………………………  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)    Ημερομηνία έκδοσης ……………  
        ΕΥΡΩ …………………………….  
 
Προς:   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………, 
οδός…………………..……………., 
αριθμός ……………,ΤΚ…………………...(ήσεπερίπτωσηΈνωσηςυπέρτωνεταιριών(1) ……………………
……. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της  ένωσης  
προμηθευτών),  για  την  καλή  εκτέλεση  από  αυτή  των  όρων  της  με  αριθμό ……………. 
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με 
κωδικούς ……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 
της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας  ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.   
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

ΑΞΙΑΣ: #.73.600,00.# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια της πράξης ««Δράσης Εθνικής 

Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας»- Hellenic Innovation Network for Precision 

Medicine- PMN-GR (HNPM» 

 

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την ……………………………………………………….... του έτους 2019, ημέρα 

…………………………………………………………………….., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: 

- το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ»), 

που εδρεύει στην Βάρη Αττικής (Αλ. Φλέμιγκ 34) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και 

Επιστημονικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Κόλλια, και που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται 

«Αναθέτουσα Αρχή» και 

- της εταιρίας με την επωνυμία «…………………......» που εδρεύει στην …………………….., 

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

τηλ: …………………………………………. φαξ: ……………………………………………, που συμβάλλεται στην παρούσα 

νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από τον 

................................................................................................... και που στο εξής χάριν συντομίας θα 

καλείται «Ανάδοχος» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

- του ν.4412/2016 (Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

- του ν.4314/2014 (Α 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και του ν. 

3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

- του ν.4270/2014 (Α 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

- του ν. 4250/2014 (Α 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 

(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

ΑΔΑ: Ω9ΣΞ469ΗΚΚ-ΨΥΗ





 

Σελίδα 69 από 82 

 

 

- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α 107) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση 

- του ν.4013/2011 (Α 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

- του ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 

- του ν. 2859/2000 (Α 248) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

- του ν.2690/1999 (Α 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

- του ν.2121/1993 (Α 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα 

- του πδ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία 

- του πδ 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφαση (Β 3400) και της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 

Β 1781) Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ 

- της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β 2677) και της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 

- του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ 

- του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

- της ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για την απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

- του πδ 93/95 (ΦΕΚ Α 57) Ίδρυση νπιδ με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ 

- του ν.4485/2017 περί Έρευνας 

- την με αριθμό … απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο … στο ΕΠ … 

- την απόφαση … του Υπουργού … για την ένταξη της πράξης στο ΠΔΕ … ΣΑΕ … 

- το με αριθμό … έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ … για την έγκριση του διαγωνισμού  

- τη με αριθμό … απόφαση ΔΣ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού  

- την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 πίστωση … 

- την με αριθμό … διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού συμφωνίας πλαίσιο  

- την με αριθμό πρωτ …… απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού 
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- την με αριθμό ……. απόφαση ΔΣ που αφορά στην κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού 

- τη με αριθμό .... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

λαμβάνοντας υπόψη: 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί τα αναλώσιμα που περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 2 της παρούσας 

ότι ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που όριζε η διακήρυξη και με βάση 

αυτά υπέβαλε την προσφορά του που είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή αξιολόγηση ως συμφερότερη και αποδέχτηκε την προσφορά του Αναδόχου 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα άρθρα που ακολουθούν: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει συμφωνία πλαίσιο με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος. 

Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 

συμφωνία πλαίσιο στον Ανάδοχο. 

Συμφωνία Πλαίσιο: Η συμφωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, η οποία καθορίζει τους 

αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις, αγορές και 

παραδόσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Εκτελεστικές συμβάσεις: Οι συμβάσεις που συνάπτονται σε εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και με 

τις οποίες δημιουργείται συμβατική δέσμευση για την εκτέλεση της προμήθειας εκ μέρους του 

Αναδόχου για συγκεκριμένες ποσότητες και αξίες. 

Επιτροπή Παραλαβής: Επιτροπή ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για 

την επίβλεψη της εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο και την παραλαβή των παραδοτέων. 

Προϋπολογισμός συμφωνίας πλαίσιο: Η προεκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή συνολική αξία 

της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντληθεί στο σύνολό της.  

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια ερευνητικών αναλωσίμων, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο πίνακα του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη 

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): ........................... .  

Η συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα Α.1-Α.95 
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Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οδήγησε στη σύναψη μονομερούς συμφωνίας πλαίσιο 

για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα αυτής.  

Με την παρούσα … 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει … 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο έχει διάρκεια ζωής 2 έτη, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. 

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προβεί σε νέα διαγωνιστική διαδικασία κατά τη διάρκεια ζωής 

της συμφωνίας πλαίσιο, έχει δικαίωμα να το πράξει.  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Κάθε φορά που προκύπτει συγκεκριμένη ανάγκη, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί τον Ανάδοχο σε 

παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας αναλωσίμων, στην έδρα της και εντός … ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση. Προς απόδειξη της παραγγελίας και της ανάληψης υποχρέωσης εκτέλεσης 

αυτής υπογράφεται σχετική εκτελεστική σύμβαση, η οποία αναφέρει τουλάχιστον την αιτούμενη 

ποσότητα αναλωσίμων, το ποσό πληρωμής του αναδόχου και το χρόνο παράδοσης αυτών στην έδρα 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εφόσον υπάρχει δέσμευση πίστωσης για το συνολικό ποσό της συμφωνίας πλαίσιο, δεν υφίσταται 

υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ νέου πρωτογενούς και εγκεκριμένου αιτήματος σε κάθε 

εκτελεστική σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 5 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα της συμφωνίας πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 

73.600,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και πληρώνεται διαμέσου των εκτελεστικών της συμφωνίας 

πλαίσιο συμβάσεων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών της συμβάσεων 

είναι το έργο στα πλαίσια της πράξης «Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής 

Ακριβείας»- Hellenic Innovation Network for Precision Medicine- PMN-GR (HNPM» 

 

Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση 

της συμφωνίας πλαίσιο. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλα τα 

σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έξοδα του, ιδίως για μέσα, υλικά και αμοιβές του 

προσωπικού ή οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για τις ανάγκες της 

παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.  
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ΑΡΘΡΟ 6 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του 100% της αξίας κάθε εκτελεστικής σύμβασης γίνεται μετά την οριστική παραλαβή 

του αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.  

Ειδικά για τις προμήθειες εξωτερικού, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται 

μέσω της Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με 

έμβασμα. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ποσοτικής και 

ποιοτικής) ή, σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης των αναλωσίμων 

στην αποθήκη, β) αποδεικτικό εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη, γ) τιμολόγιο του 

Αναδόχου εις τριπλούν, δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, ε) πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας.  

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του ν. 

2238/94 (ΦΕΚ Α 151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% (άρθρο 4 

του ν. 4013/2011), σε κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ ύψους 0,06% (άρθρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016 και ΥΑ 

1191/2017 ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου όπως και την εκάστοτε ισχύουσα εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Ειδικά για τις προμήθειες εξωτερικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 210 Ν.4412/2016 και τα 

ειδικότερα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:  

Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε διαταγή 

αυτής, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού 

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν,  

Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν 

Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν.4412/2106 (θα 

προσδιοριστεί μετά την κατακύρωση) 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα  

Αποδεικτικό εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη του φορέα,  

Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να 

γνωρίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα στοιχεία της φόρτωσης. 
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β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF απαιτούνται : 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF. 

δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «Ελεύθερον» 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα 

Αποδεικτικό εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη του φορέα 

 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου,. σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν.4412/2106  

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας σε όλη τη 

διάρκεια αυτής. Προς τούτο έχει καταθέσει την με αριθμό …. εγγυητική επιστολή της τράπεζας …, 

ύψους … ευρώ (0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο εκτός ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική 

θα αποδεσμεύεται κατά το ¼ αυτής στο τέλος κάθε έτους. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 ν.4412/2016 στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της εκτελεστικής σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι μέχρι την οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και η παράδοση 

γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά . Εάν 

στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγυητική αυτή ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες 

υποχρεώσεις: 

α) έγκαιρη παράδοση των αναλωσίμων κάθε εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές αυτών και τα εγκεκριμένα δείγματα 

β) πλήρη συμβατότητα αυτών με τα μηχανήματα λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης κάθε τυχόν βλάβης στα μηχανήματα της Αναθέτουσας Αρχής, 

η οποία οφείλεται στη χρήση των συγκεκριμένων αναλωσίμων ή έστω ανάληψης της σχετικής 

δαπάνης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί, πλήρως ή εμπροθέσμως, σε σχετικό αίτημα της 

Αναθέτουσας Αρχής, εκπίπτει στο σύνολό της η εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα αναλώσιμα της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης εντός 

ενός (1) μήνα από τη σχετική ειδοποίηση και υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης.  

Ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή, την Αποθήκη υποδοχής των αναλωσίμων και την Επιτροπή 

Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αναλώσιμα, τουλάχιστον … ημέρες 

νωρίτερα.  

Μετά την παράδοση των αναλωσίμων, ο προμηθευτής υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 

αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

παράδοσης, η ποσότητα αναλωσίμων που παραδόθηκαν, ο αριθμός πρωτοκόλλου της συμφωνίας 

πλαίσιο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκτελεστικής σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής και έκδοση αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφόσον ο προμηθευτής συναινεί σε αυτό, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και 

έκδοση αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μισό του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά 

την υποβολή του αιτήματος του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει το συμβατικό χρόνο παράδοσης (με την τυχόν παράταση 

που δόθηκε) του επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Εάν τα αναλώσιμα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση και 

άλλων αναλωσίμων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο επιβάλλεται επί της συμβατικής 

αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του συνόλου των αναλωσίμων. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή των αναλωσίμων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συστήνει προς το σκοπό η 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 3.  

Η προσωρινή παραλαβή γίνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση των αναλωσίμων στους χώρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται με … 

Ο ποσοτικός έλεγχος πραγματοποιείται … 

Η οριστική παραλαβή συντελείται το αργότερο μετά είκοσι (20) ημέρες μετά από την προσωρινή 

παραλαβή. 

Τα αναλώσιμα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την οριστική τους παραλαβή. Όλα τα 

πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται στον προμηθευτή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

Εάν η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι συντελείται 

αυτοδίκαια και εκδίδεται σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με βάση μόνο το αποδεικτικό 

εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 209 και 213 του 

Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 11 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στην έδρα της, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, παρουσία εκπροσώπου της και του διαθέτει κάθε στοιχείο που τυχόν απαιτείται για τις 

ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας. Λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του στους χώρους εκτέλεσης 

της παρούσας, και ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότητες των χώρων 

εκτέλεσης της σύμβασης. Συνδράμει τον Ανάδοχο στην επικοινωνία του με άλλους φορείς, 

δημόσιους ή ιδιωτικούς, που τυχόν εμπλέκονται στην εκτέλεση της παρούσας, εφόσον θεωρεί ότι η 

επικοινωνία αυτή απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, με 

τήρηση βέβαια όλων διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις με προσοχή, επιμέλεια και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του, τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνική άποψη και εξασφαλίζει την 

καταλληλότητα, ασφάλεια, έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του παρεχόμενου 

εξοπλισμού.  

ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τα έγγραφα, κάθε 

σχετική επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε πληροφορία που τεθεί υπόψη 

του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα 

διάφορα συστήματα της αναθέτουσας αρχής, είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Υποχρεούται κατά 

συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί σε τρίτα μέρη οποιαδήποτε πληροφορία 

πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας, και να χρησιμοποιεί τυχόν πληροφορίες αποκλειστικά στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται παράλληλα να διασφαλίζει ότι και όλοι 

οι υπάλληλοι, συνεργάτες του κλπ είναι εν γνώσει των υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με 

αυτές και εγγυώνται την τήρησή τους. 

Παράβαση της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου επιφέρει κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος αποζημίωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. Ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρία 

της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτει κινδύνους ασφάλισης της δικής της επιλογής, 
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ανάλογους με τη φύση του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη 

συσκευασία και άλλους συναφείς παράγοντες (το άρθρο θα εξειδικευτεί μετά την κατακύρωση). 

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων, η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων γίνεται 

σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη και περιλαμβάνει την παραμονή των αναλωσίμων 

στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες intransit της Ελλάδας για 45 ημέρες από την άφιξή 

τους. 

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αξία CIF της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης πλέον 5%. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των παραδοτέων της σύμβασης μέχρι την 

ημερομηνία προσωρινής παραλαβής τους. Υποχρεούται δε σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή 

απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος 

μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και να μεριμνά 

όπως και οι τυχόν υπεργολάβοι του πράττουν το ίδιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων.  

ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, αστικά (υποχρέωση αποζημίωσης για θετική και αποθετική ζημία) και 

ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 

προσωπικού της ή τρίτων που σχετίζεται και οφείλεται στην εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας 

πλαίσιο. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή ηθική ζημία 

που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της συμφωνίας, ιδίως από τη χρήση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων κλπ. Αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής αποδεικτικών στοιχείων και το κόστος κάθε αντιδικίας με τρίτους (δικαστικής ή 

εξώδικης), η οποία συνδέεται με την εκ μέρους του μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων.  

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία ή εκτελεστική 

αυτής σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου και του συμβατικού τιμήματος, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή 

υποχρέωσή του απορρέει από αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 
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απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος σε τράπεζα 

της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαίσιο και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει 

απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε, συντήρησε ή αντικατέστησε τα αναλώσιμα μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

Η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, οι λόγοι για τους οποίους δεν κηρύσσεται 

έκπτωτος και οι τυχόν επιπλέον κυρώσεις που επιβάλλονται αθροιστικά περιγράφονται στο άρθρο 

203 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν 

α. Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής  

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο 

κατά περίπτωση 

β. Κήρυξη ως έκπτωση από το σύνολο της συμφωνίας πλαίσιο. 

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου για 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένο να αποδείξει την επικαλούμενη από αυτόν ανωτέρα βία μέσα σε 20 
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ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που τη συνιστούν. Είναι υποχρεωμένος να 

αναφερθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, 

τέτοια ακυρότητα δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων της συμφωνίας πλαίσιο, οι δε 

συμβαλλόμενοι καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

μην ανατραπεί η λογική και οικονομική ισορροπία της. 

Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα 

δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. 

Η υπογραφή της παρούσας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει. 

Τα υπογράφοντα την παρούσα συμφωνία πλαίσιο μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο (Ν.4412/2016) και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του 

δικαιώματος. 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας τα μέρη 

προσπαθούν να επιλύσουν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης. 

Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής για κάθε απόφαση αυτής που επιβάλλει σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση Επιτροπής Ενστάσεων / 

Προσφυγών που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 11 περίπτωση β και δ. Η εν 

λόγω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δεν είναι δεκτική περαιτέρω προσβολής με άλλη διοικητική 

προσφυγή, παρά μόνο στα δικαστήρια. Σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα. 
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ΑΡΘΡΟ 21 – ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Καταρτίστηκε δε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο 

υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα 

έλαβαν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αντίστοιχα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ       Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
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vi

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

vii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

ix
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiii
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

ΑΔΑ: Ω9ΣΞ469ΗΚΚ-ΨΥΗ





 

Σελίδα 82 από 82 

 

 

                                                                                                                                                                      
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xviii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  

xix
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxiv
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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