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Θεσσαλονίκη,   19/09/2017 
Αριθ. Πρωτ.: ADMIN 115 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Προϋπολογισμού 189.880,65 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

ήτοι 235.452,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Ταχυδρομική διεύθυνση 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 

Πόλη Θέρμη - Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57100 

Τηλέφωνο 2310474585 

Φαξ 2310474570 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  finance@ihu.edu.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευστάθιος Συμεωνίδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ihu.edu.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στον Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης.  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου www.ihu.edu.gr/index.php/administration/tenders.html 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό 
Σκέλος), Κωδ. ΣΑΕ 546. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε.: 9349 «Προμήθεια 
μηχανολογικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού». 

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (Ομάδα 1, Ομάδα 2) θα πραγματοποιηθεί 
μέσω του ενταγμένου έργου με κωδικό 2014ΣΕ54600058 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(ΠΚ 2010ΣΕ04600002)» ενώ η προμήθεια συμβατικού εξοπλισμού (Ομάδα 3) θα πραγματοποιηθεί μέσω 
του ενταγμένου έργου με κωδικό 2014ΣΕ54600057 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΚ 2010ΣΕ04600001)». 

http://www.ihu.edu.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ihu.edu.gr/index.php/administration/tenders.html
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συμβατικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 38000000-5:«Εξοπλισμός Εργαστηριακός, οπτικός και 
ακριβείας»  

42991200-1: «Εκτυπωτικά μηχανήματα» 

38652120-7: «Βιντεοπροβολείς» 

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες: 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (3D LAB) 

1.1 Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
(scanning electron microscope, SEM) το 
οποίο περιλαμβάνει πλήρως ενσωματωμένο 
σύστημα EDS (energy-dispersive X-ray 
spectroscopy) για στοιχειακή ανάλυση 
δειγμάτων καθώς και υποστηρικτική 
συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων. 

τεμάχιο 1 104.838,71 104.838,71 

Σύνολο: 104.838,71 

ΦΠΑ 24%: 25.161,29 

Σύνολο Ομάδας: 130.000,00 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1 PIPETTE GUN τεμάχιο 1 350,00 350,00 

2.2 TRANSILLUMINATOR τεμάχιο 1 1.750,00 1.750,00 

2.3 VORTEX  τεμάχιο 2 250,00 500,00 

2.4 ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 

τεμάχιο 1 5.000,00 5.000,00 

2.5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΟΓΚΟΥ 

τεμάχιο 10 200,00 2.000,00 

2.6 ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ τεμάχιο 1  2.500,00   2.500,00  

2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ τεμάχιο 1  900,00    900,00   

2.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ τεμάχιο 1  6.000,00   6.000,00  

2.9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ 
ΘΕΡΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ 

τεμάχιο 1  800,00   800,00  

2.10 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ τεμάχιο 1  1.300,00   1.300,00  

2.11 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ τεμάχιο 1  2.500,00   2.500,00  
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2.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ τεμάχιο 1  800,00   800,00  

2.13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ τεμάχιο 1  1.200,00   1.200,00  

2.14 ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ τεμάχιο 1  1.000,00   1.000,00  

2.15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ τεμάχιο 1  10.000,00   10.000,00  

2.16 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  τεμάχιο 1  2.000,00   2.000,00  

2.17 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ τεμάχιο 1  10.000,00   10.000,00  

2.18 ORBITAL SHAKER τεμάχιο 1  2.500,00   2.500,00  

2.19 MICROPLATE READER τεμάχιο 1  7.000,00   7.000,00  

2.20 ΝΑΝΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ τεμάχιο 1  7.000,00   7.000,00  

2.21 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  τεμάχιο 1  200,00   200,00  

2.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 

Σύνολο: 67.300,00 

ΦΠΑ 24%: 16.152,00 

Σύνολο Ομάδας: 83.452,00 

ΟΜΑΔΑ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1 Προβολικό μηχάνημα τεχνολογίας Laser 
συνοδευόμενο από ηλεκτροκίνητη οθόνη 
προβολής 181 ιντσών και άνω. 

τεμάχιο 1 9.677,42 9.677,42 

3.2 Έγχρωμο Εκτυπωτικό Πολυμηχάνημα 
γραφείου για την εξυπηρέτηση ομάδας 
εργασίας 

τεμάχιο 1 8.064,52 8.064,52 

Σύνολο: 17.741,94 

ΦΠΑ 24% 4.258,06 

Σύνολο Ομάδας: 22.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 189.880,65 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 45.571,35 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 235.452,00 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (235.452,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 189.880,65 ευρώ, Φ.Π.Α.: 45.571,35 ευρώ) ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 
ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι μεταβατικές 
διατάξεις των άρθρων 80-81 του Ν. 4009/2011, που αφορούν στις διατάξεις των κατωτέρω 
νομοθετημάτων που διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη δημοσίευση Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού 
του Ιδρύματος. 

του Ν. 3391/2005 (Α’ 240), «Διεθνές Πανεπιστήμιο, Ίδρυση Τμημάτων ΑΕΙ, θέματα εκπαιδευτικών, Αρχεία 
Πρωθυπουργού κλπ» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3577/2007(Ά 130),  «Φορέας Διαχείρισης Ολοκλ. 
Πρ/τος Δια Βίου Μάθησης-Νεανική επιχειρημ/τα ιδ. εκπαίδευσης κλπ.» το Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) 
«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», το Ν. 4009/2011 (Αα’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», το Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
Α 258/8.12.2014 και το άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/6.9.2016) 

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)1, “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 άλλες διατάξεις” 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»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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 άρθρου 4 του ΠΔ. 118/07 (Α΄150) 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο 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” 

                                                           
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017) «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Της υπ’ αριθ. 22/21-7-2017 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την προκήρυξη του εν θέματι 
τακτικού δημόσιου διαγωνισμού (συν. 22/21-7-2017 – θέμα 11.3) και την έγκριση του πρωτογενούς 
αιτήματος με ΑΔΑΜ 17REQ001959705 (ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001959807). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 17/10/2017 και ώρα 15:30  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, στις 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες (πανελλαδικής κυκλοφορίας): 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Σωνιέρου 20 & Παλαιολόγου 6, ΤΚ 10438 Αθήνα, Τηλ.: 210 5228449, 
5244858, 5247773, Fax: 210 5232584, 5236927, Email: geniki@otenet.gr   

 ΗΧΩ Δημοπρασιών Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος 106 77 Αθήνα, Τηλ: +30 210 3817700, email: 
info@ihodimoprasion.gr 

Στην εφημερίδα: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (τοπική εφημερίδα). 

 ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 153 ΤΚ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310567576, Fax: 
2310567575 Email: typosb@otenet.gr 

Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης:   20 / 09 / 2017 

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)  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ihu.edu.gr στην διαδρομή: Administration ►Tenders, 
στις 20/09/2017. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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 σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.ihu.edu.gr/
ΑΔΑ: ΩΧ4Β46ΨΖ3Π-959





 

Σελίδα 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αρ. ADMIN 115/19-09-2017 διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

 Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης. 

 Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών. 

 Το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών και απαντώνται 
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 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 όλων 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 τέσσερις (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 που ζητήθηκαν 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 έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 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 Α.Φ.Μ. 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.  

Σχετικά υποδείγματα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
περιέχεται στο Παράρτημα IV. της παρούσας Διακήρυξης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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 (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. 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 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η εγγύηση 
συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης), που ανέρχεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (3.757,61 ευρώ).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες) το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος (ομάδας). 

Αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες το ποσό εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα ή ομάδα: 

α/α Περιγραφή ομάδας ή τμήματος 

Ενδεικτική 
Δαπάνη 

Άνευ ΦΠΑ 
24% σε 
Ευρώ 

Ενδεικτική 
Δαπάνη Με 
ΦΠΑ 24% σε 

Ευρώ 

Ποσό 
Εγγυητικής 
Συμμετοχής 

σε Ευρώ 

1.1 Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (scanning 
electron microscope, SEM) το οποίο περιλαμβάνει 
πλήρως ενσωματωμένο σύστημα EDS (energy-
dispersive X-ray spectroscopy) για στοιχειακή 
ανάλυση δειγμάτων καθώς και υποστηρικτική 
συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων 

104.838,71 130.000,00 2.096,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   1 104.838,71 130.000,00 2.096,77 

2.1 PIPETTE GUN 350,00 434,00 7,00 

2.2 TRANSILLUMINATOR 1.750,00 2.170,00 35,00 

2.3 VORTEX  500,00 620,00 10,00 

2.4 ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 5.000,00 6.200,00 100,00 

2.5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 2.000,00 2.480,00 40,00 

2.6 ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ  900,00   1.116,00 18,00 
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2.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ  6.000,00  7.440,00 120,00 

2.9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΑΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΛΑΚΑ 

 800,00  992,00 16,00 

2.10 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ  1.300,00  1.612,00 26,00 

2.11 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ  800,00  992,00 16,00 

2.13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  1.200,00  1.488,00 24,00 

2.14 ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ  1.000,00  1.240,00 20,00 

2.15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ  10.000,00  12.400,00 200,00 

2.16 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ   2.000,00  2.480,00 40,00 

2.17 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ  10.000,00  12.400,00 200,00 

2.18 ORBITAL SHAKER  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.19 MICROPLATE READER  7.000,00  8.680,00 140,00 

2.20 ΝΑΝΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ  7.000,00  8.680,00 140,00 

2.21 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ   200,00  248,00 4,00 

2.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 2.000,00 2.480,00 40,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   2 67.300,00 83.452,00 1.346,00 

3.1 Προβολικό μηχάνημα τεχνολογίας Laser 
συνοδευόμενο από ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 
181 ιντσών και άνω. 

9.677,42 12.000,00 193,55 

3.2 Έγχρωμο Εκτυπωτικό Πολυμηχάνημα γραφείου για 
την εξυπηρέτηση ομάδας εργασίας 

8.064,52 10.000,00 161,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   3 17.741,94 22.000,00 354,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 187.880,65 232.972,00 3.797,61 

 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιέχεται στο Παράρτημα IV. της Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών.   
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό) 
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 τελεσίδικη 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 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,  

(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,  

(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,  
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(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.  

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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. 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 σύμβασης. 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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 σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 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 επιμελητήρια ή μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

[ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

[ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 
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2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

[ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
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 στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

Β.3. [ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 

Β.4. [ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 

Β.5. [ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ] 

Β.6. 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 Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 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. 

Β.7. 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.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 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 Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
το σύνολο του έργου. 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  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 
4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και  την  αριθ. 83010/4098 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
2710/02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και  την υπ’ αριθμ. 56902/215 
(ΦΕΚ Β' 1924/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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 - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. 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 και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν 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. 

2.4.2.4. 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]   

2.4.2.5. 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. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

 (επωνυμία, διεύθυνση, συντάκτης της προσφοράς, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΨΗ: ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2017, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ADMIN 115/19-09-2017 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο – να ανοιχτεί μόνο από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 
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»  

2.4.3.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  

Στην Τεχνική τους Προσφορά οι οικονομική φορείς οφείλουν να προσκομίσουν ηλεκτρονικά επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το προφίλ της επιχείρησης, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας κλπ 

β. Συνοπτική περιγραφή της προσφερόμενης λύσης από τον οικονομικό φορέα, στην οποία περιγράφεται 
συνολικά και συνοπτικά η προσφερόμενη λύση. 

γ. Πίνακας συμμόρφωσης, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, 
σύμφωνα με τον οποίο ο οικονομικός φορέας θα αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο υλικό πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

δ. Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τελευταίων τριών (3) ετών, με 
μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της 
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν  αποδέκτης είναι δημόσια 
αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και αν ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται έκδοση παραστατικών 
ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
προμηθευτή. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνει ότι: 

 Έλαβε γνώση όλων των εγγράφων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

 Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας προμήθειας, συμφωνεί και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα 

 Σε όλα τα προσφερόμενα είδη θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που θα παρουσιάσουν ελαττώματα κατά την παράδοση 
καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση αυτή. 

στ. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα έχουν εκδοθεί 
από τον κατασκευαστή/κατασκευαστικό οίκο τα οποία και θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. 

ζ. Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς. 

Τεχνικές προσφορές που δεν συνοδεύονται από Τεχνικές Περιγραφές ή υπάρχουν σε αυτή ασάφειες θα 
απορριφθούν. 

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται 
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
[τιμή],  όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Η τιμή προσφοράς δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4412/2016, οι οποίες είναι οι εξής:  

 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016), σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.   

 

 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1191 Υ.Α. ΦΕΚ 969/Β΄/22.03.2017), σε ποσοστό 

0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή τυχόν 

τροποποίησής της, προ φόρων και κρατήσεων.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα 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 στο άρθρο 1.3. της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, 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 πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

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 σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) 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. 
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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 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» 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 
20-10-2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

 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 : 

α) 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 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 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. 

γ) 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης 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 προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή 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 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Διοικούσα Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 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 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 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. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.. 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4  Ενστάσεις  

3.4.1. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών 

Οι διατάξεις των άρθρων 345επ. του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017 εφαρμόζονται στην παρούσα 
διακήρυξη για την άσκηση προσφυγής από κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να 
του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση ή έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή  
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας. Πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του ν. 4412/2016 
ενδίκων βοηθημάτων, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ασκήσουν προδικασ τική 
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3 της παρ. 1 του Π.Δ. 

ΑΔΑ: ΩΧ4Β46ΨΖ3Π-959





 

Σελίδα 28 

39/2017 (άρθρο 360 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής 
κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  

3.4.2. Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής: 

Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατ’ άρθρα 345επ. του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του Π.Δ. 39/2017 είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με 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 ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 
περ. γ ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 
361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3.4.3. Πληρωμή παραβόλου: 

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγον τα 
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το 
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων 
(600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για 
τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή 
των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθ ρο 363 
παρ. 2 ν. 4412/2016). 

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 
κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e -παράβολου στη διαδικτυακή 
πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 
υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος 
Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής 
του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον 
αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη "πληρωμένο" καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης 
του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.  

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, 
που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
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οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 
παρ. 5 ν. 4412/2016). 

3.4.4. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της άσκησης προδικαστικής προσφυγής  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού 
της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του 
παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 ν. 4412/2016).  

3.4.5. Άσκηση παρέμβασης  

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, 
σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, 
παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 ν. 
4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα  οριζόμενα στο άρθρο 8 του 
παρόντος Κανονισμού. 

3.4.6. Κατάθεση της προσφυγής 

1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ ν. 4412/2016).  

2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016).  

3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν 
διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 
ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον 
προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.  

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται 
εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία 
προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με 
τηλεομοιοτυπία. 

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στις τηρητέες διαδικασίες κοινοποίησης της προσφυγής, κατάθεσης 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής, ενημέρωσης των ενδιαφερομένων τρίτων και γενικότερα για κάθε 
θέμα που άπτεται της άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις  των άρθρων 345επ. του ν. 4412/2016 
και του Π.Δ. 39/2017, όπως ισχύουν. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν άλω 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV. της Διακήρυξης (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης) 
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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 και 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

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. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Δεν επιτρέπεται καμιά τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του εξοπλισμού, τη σύνταξη και 
την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες 
επιτροπές του διαγωνισμού και μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται 
από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα 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.  

Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω του τμήματος οικονομικών υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμής δημόσιου λογιστικού, ενώ ο διαγωνισμός 
υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, 
ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού προσώπου) ή του νομίμου 
εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικού προσώπου). 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1191 Υ.Α. ΦΕΚ 969/Β΄/22.03.2017). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τη 
σύμβαση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης (Σχέδιο Σύμβασης). 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
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από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών – εξοπλισμού 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό 60 (εξήντα) ημέρες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα 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. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. 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 μία (1) εργάσιμη ημέρα 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. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (Σχέδιο Σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών. 
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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 προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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. 

6.3.3. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης - Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπό Προμήθεια Υλικού 

Α. Αντικείμενο του Έργου 

 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια επιστημονικού και 
συμβατικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» υπό τους όρους που περιγράφονται 
στην παρούσα Διακήρυξη. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο του 
διαγωνισμού, είτε για μια ομάδα, είτε για οποιοδήποτε τμήμα των ομάδων του έργου.   

Το έργο χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες κάθε μία εκ των οποίων διακρίνεται σε επιμέρους διακριτά 
τμήματα, με διακριτό προϋπολογισμό: 

 

α/α Περιγραφή ομάδας ή τμήματος 

Ενδεικτική 
Δαπάνη 

Άνευ ΦΠΑ 
24% σε 
Ευρώ 

Ενδεικτική 
Δαπάνη Με 
ΦΠΑ 24% σε 

Ευρώ 

Ποσό 
Εγγυητικής 
Συμμετοχής 

σε Ευρώ 

1.1 Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (scanning 
electron microscope, SEM) το οποίο περιλαμβάνει 
πλήρως ενσωματωμένο σύστημα EDS (energy-
dispersive X-ray spectroscopy) για στοιχειακή 
ανάλυση δειγμάτων καθώς και υποστηρικτική 
συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων 

104.838,71 130.000,00 2.096,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   1 104.838,71 130.000,00 2.096,77 

2.1 PIPETTE GUN 350,00 434,00 7,00 

2.2 TRANSILLUMINATOR 1.750,00 2.170,00 35,00 

2.3 VORTEX  500,00 620,00 10,00 

2.4 ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 5.000,00 6.200,00 100,00 

2.5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 2.000,00 2.480,00 40,00 

2.6 ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ  900,00   1.116,00 18,00 

2.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ  6.000,00  7.440,00 120,00 

2.9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΑΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΛΑΚΑ 

 800,00  992,00 16,00 

2.10 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ  1.300,00  1.612,00 26,00 

2.11 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ  800,00  992,00 16,00 

2.13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  1.200,00  1.488,00 24,00 

2.14 ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ  1.000,00  1.240,00 20,00 

2.15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ  10.000,00  12.400,00 200,00 
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2.16 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ   2.000,00  2.480,00 40,00 

2.17 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ  10.000,00  12.400,00 200,00 

2.18 ORBITAL SHAKER  2.500,00  3.100,00 50,00 

2.19 MICROPLATE READER  7.000,00  8.680,00 140,00 

2.20 ΝΑΝΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ  7.000,00  8.680,00 140,00 

2.21 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ   200,00  248,00 4,00 

2.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 2.000,00 2.480,00 40,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   2 67.300,00 83.452,00 1.346,00 

3.1 Προβολικό μηχάνημα τεχνολογίας Laser 
συνοδευόμενο από ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 
181 ιντσών και άνω. 

9.677,42 12.000,00 193,55 

3.2 Έγχρωμο Εκτυπωτικό Πολυμηχάνημα γραφείου για 
την εξυπηρέτηση ομάδας εργασίας 

8.064,52 10.000,00 161,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   3 17.741,94 22.000,00 354,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 187.880,65 232.972,00 3.797,61 

 

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (3D LAB) 

 

1.1 Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (scanning electron microscope, SEM) το οποίο περιλαμβάνει 
πλήρως ενσωματωμένο σύστημα EDS (energy-dispersive X-ray spectroscopy) για στοιχειακή ανάλυση 
δειγμάτων καθώς και υποστηρικτική συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τα προσφερόμενο μοντέλο να μπορεί να προσφέρει πλήρη 
αυτονομία στο εργαστήριο και να μπορεί να τοποθετηθεί 
οπουδήποτε.  

ΝΑΙ   

2 Να είναι όσο το δυνατόν μικρότερου όγκου προκειμένου να είναι 
εργονομικό. 

ΝΑΙ   

3 Να είναι κατάλληλο για ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς. ΝΑΙ   

4 Να είναι απολύτως κατάλληλο για έλεγχο μετάλλων και κραμάτων, 
οξείδωση/διάβρωση, θραύσεις, συγκολλήσεις, στιλβωμένα δείγματα, 
μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά, κεραμικά, σύνθετα, πλαστικά, 
φιλμ, επιστρώματα, ορυκτά, πετρώματα, ίνες, σκόνες, πορώδη καθώς 
και βιολογικά υλικά. 

ΝΑΙ   

5 Να μπορεί να λειτουργήσει με μία αντλία κενού (pre-vacuum pump) 
και ένα τροφοδοτικό. 

ΝΑΙ   

6 Να χρησιμοποιείται για την ψύξη του EDX detector θερμοηλεκτρικά 
ψυχόμενος ανιχνευτής SDD (Silicon Drift Detector). 

ΝΑΙ   

7 Το προσφερόμενο σύστημα να είναι state of the art, να χρησιμοποιεί 
τεχνολογία αιχμής και να είναι κατάλληλο για έρευνα. 

ΝΑΙ   
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8 Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο να διαθέτει δυνατότητα να μειώνει στο 
ελάχιστο το λεγόμενο charging effect  είτε χρησιμοποιώντας ειδικό 
συγκρατητήρα είτε με ενσωματωμένο σύστημα. 

ΝΑΙ   

9 Το σύστημα να προσφέρει την επιπλέον δυνατότητα χαμηλού κενού 
για παρατήρηση και μικροανάλυση και μη αγώγιμων δειγμάτων πέρα 
από αγώγιμων. 

ΝΑΙ   

10 Να χρησιμοποιεί ανιχνευτή οπισθοκεδαζόμενων ηλεκτρονίων 
(Backscattered  Detector). 

ΝΑΙ   

11 Το όργανο να δύναται να διεξάγει ημιποσοτική ανάλυση. ΝΑΙ   

12 Να διαθέτει δυνατότητα μεγέθυνσης (σε electron optical mode) από 
τουλάχιστον 80x έως 130.000x, με 12x μέγιστο ψηφιακό zoom. 

ΝΑΙ   

13 Να διαθέτει εύρος μεγέθυνσης (σε Light Optical mode) από 
τουλάχιστον 20x έως 135x. 

ΝΑΙ   

14 Να διαθέτει λειτουργία φωτεινού πεδίου (Bright Field) και λειτουργία 
σκοτεινού πεδίου (Dark Field) σε οπτικό φως. 

ΝΑΙ   

15 Να διαθέτει θερμιονική πηγή Cerium Hexaboride filament (CeB6) με 
υψηλή διάρκεια ζωής προκειμένου να λαμβάνεται υψηλότερη 
φωτεινότητα άρα και καλύτερη  ποιότητα εικόνων ακόμα και σε 
χαμηλές τάσεις επιτάχυνσης και σε ρεύμα χαμηλής δέσμης. 

ΝΑΙ   

16 Να δίνεται εγγύηση καλή λειτουργίας της πηγής Cerium Hexaboride 
filament (CeB6) τριών ετών. Οτιδήποτε κ αν συμβεί εντός των τριών 
ετών στην πηγή, ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να 
υποχρεούνται να την αντικαταστήσουν δίχως επιπλέον χρέωση. 

ΝΑΙ   

17 Να  διαθέτει επιλογή τάσης επιτάχυνσης (acceleration voltages): 
Default: 5 κV, 10 κV και 15Κv και σε advanced mode: επιλέξιμη 
μεταξύ 4,8 και 15 κV (imaging and analysis mode) 

ΝΑΙ   

18 Να διαθέτει ανάλυση ≤10nm ΝΑΙ   

19 Να διαθέτει ενσωματωμένη navigation camera (κάμερα πλοήγησης) 
(integrated light microscope) για γρήγορη και εύκολη πλοήγηση πάνω 
στην επιφάνεια των δειγμάτων και για εύκολο και γρήγορο 
εντοπισμό του σημείου ενδιαφέροντος (correlative microscopy). 

ΝΑΙ   

20 Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της δέσμης ρεύματος (beam 
current). Συγκεκριμένα να είναι επιλέξιμη η δέσμη ρεύματος (4 
προεπιλογές και 1 ρύθμιση επιλογής του χρήστη). Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος της δέσμης και ως εκ τούτου δίνεται 
πρόσβαση σε ευρεία γκάμα εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

21 Να διαθέτει μορφές εικόνας (image formats): JPEG, TIFF, BMP ΝΑΙ   

22 Να διαθέτει τέσσερις (4) επιλογές ανάλυσης εικόνας (456x456, 
684x684, 1024x1024, 2048x2048 pixels) 

ΝΑΙ   

23 Να διαθέτει επιλογές αποθήκευσης δεδομένων σε USB, σε δίκτυο 
(Network) και σε H/Y. 

ΝΑΙ   

24 Να διαθέτει μηχανοκίνητη τράπεζα X-Y ελεγχόμενη από Η/Υ ΝΑΙ   

25 Ο θάλαμός του να είναι κατάλληλος για ανάλυση δειγμάτων με 
διαστάσεις:≥ 32mm σε διάμετρο και  

≥ 100mm σε ύψος. 

ΝΑΙ   

26 Να διαθέτει γρήγορους κύκλους φόρτισης. Συγκεκριμένα: Sample 
loading time σε οπτική λειτουργία μικρότερο από 5 δευτερόλεπτα και 
Sample loading time σε λειτουργία SEM μικρότερο από 30 
δευτερόλεπτα. 

ΝΑΙ   
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27 Να διαθέτει τη δυνατότητα  στοιχειακής ανάλυσης με πλήρως 
ενσωματωμένο EDS. 

ΝΑΙ   

28 Να διαθέτει x-ray window από εξαιρετικά λεπτό νιτρίδιο του πυριτίου 
(Si3N4) ώστε να επιτρέπεται η ανίχνευση των στοιχείων από βόριο (Β) 
μέχρι αμερίκιο (Am). 

ΝΑΙ   

29 O EDS ανιχνευτής να έχει δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου 
αριθμού ακτινών Χ ανά δευτερόλεπτο και συγκεκριμένα  300.000cps 

ΝΑΙ   

30 Ο EDS ανιχνευτής να διαθέτει τυπική διακριτική ικανότητα 
τουλάχιστον 137 eV, μετρούμενη στην γραμμή Κα του Mn. 

ΝΑΙ   

31 Τα στοιχεία που μπορούν να ανιχνευθούν με EDS να είναι 
τουλάχιστον από Βόριο (Β) και πάνω και τουλάχιστον έως και 
Αμερίκιο (Am) στον περιοδικό πίνακα. 

ΝΑΙ   

32 Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό φιλικό ως προς το χρήστη για λήψη 
και επεξεργασία των εικόνων. 

ΝΑΙ   

33 Το προσφερόμενο λογισμικό να διαθέτει τη δυνατότητα 
απεικόνισης/λειτουργίας διαχωρισμού κορυφών που 
αλληλοκαλύπτονται στο ενεργειακό φάσμα της μικροανάλυσης (Peak 
Deconvolution) ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει εύκολα αν όλα 
τα στοιχεία του φάσματος έχουν προσδιοριστεί και αν ταιριάζει το 
προφίλ του προτεινόμενου στοιχείου με την κορυφή του φάσματος. 

ΝΑΙ   

34 Το λογισμικό να διαθέτει δυνατότητες εξαγωγής αρχείων (Export 
Functions): CSV,JPG,TIFF,ELID,EMSA και δυνατότητα δημιουργίας 
αναφορών σε αρχείο word (.docx) 

ΝΑΙ   

35 Το σύστημα να είναι εργονομικό σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του και 
να μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι διαστάσεων 150x75cm με 
αντοχή 100 κιλά. 

ΝΑΙ   

36 Να συνοδεύεται από δύο οθόνες, μία για την οπτική ανάλυση και μία 
για τη στοιχειακή, από ενσωματωμένο Η/Υ και router, από 
πληκτρολόγιο, ποντίκι και ειδικό χειριστήριο περιστροφικής 
λειτουργίας τύπου rotary knob για ιδιαίτερα εύκολο και απλό 
χειρισμό αλλά και από έναν συγκρατητήρα χειροκίνητης 
προσαρμογής ύψους. Επίσης να συνοδεύεται από ένα Starter Kit 
προετοιμασίας δειγμάτων. 

ΝΑΙ   

37 Το σύστημα να είναι χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. ΝΑΙ   

38 Ο ενσωματωμένος ΗΎ να έχει τουλάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες: 
Windows 7 Professional, Processor: Intel (R) Core (TM) i5-5200U CPU 
@ 2.20GHz 2.2GHz, Installed memory (RAM): 8.00GB, System type: 
64-bit Operating System. 

ΝΑΙ   

39 Να διαθέτει τη δυνατότητα Image Mapping με αυτόματο τρόπο για 
ευκολία του χειριστή, τη δυνατότητα Elemental Mapping και Line 
Scan. 

   

40 Η λειτουργία Elemental Mapping να παρέχει δυνατότητα επιλογής 
στοιχείων δέκα (10) διαφορετικών περιοχών (χαρτογράφηση) 
καθορισμένων από τον χρήστη συν εικόνα οπισθοσκέδασης και 
συνδυασμένη εικόνα (mix-image). 

ΝΑΙ   

41 Η εικόνα οπισθοσκέδασης (Backscatter image & mix-image) και η 
συνδυασμένη εικόνα να μπορούν να επιλεχθούν ως περιοχή 
οποιασδήποτε διάστασης, σε  ορθογώνιο πλέγμα. 

ΝΑΙ   

42 Το εύρος ανάλυσης χαρτογράφησης να είναι ≥16 x 16 –  512 x 512 
pixels. 

ΝΑΙ   

43 Η λειτουργία Line Scan να περιλαμβάνει συνολικό αριθμό 12 
γραμμών. 

ΝΑΙ   

44 Το εύρος ανάλυσης Line Scan να είναι ≥ 16-512 pixels. ΝΑΙ   
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45 Να διαθέτει τη δυνατότητα Remote Access  για πρόσβαση στο 
όργανο από διαφορετική τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο. 
Συγκεκριμένα από το τμήμα service του οίκου κατασκευής με σκοπό 
την άμεση on-line διάγνωση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων και την 
άμεση επίλυσή τους. Στην ουσία να διαθέτει δυνατότητα τεχνικής 
υποστήριξης διαδικτυακά ως administrator από τον οίκο κατασκευής 
και να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη ανά πάσα ώρα και στιγμή να 
απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα επίλυσης προβλημάτων. 

ΝΑΙ   

46 Το σύστημα που θα παραδοθεί να περιλαμβάνει τα εξής: βασική 
μονάδα του προσφερόμενου συστήματος με όλα τα στάνταρ 
περιφερειακά εξαρτήματα που απαιτούνται τα οποία είναι: pre 
vacuum pump, power supply, 19’’ monitor,rotary knob, mouse, USB 
flash drive. Επιπλέον να περιλαμβάνεται πλατφόρμα λογισμικού με 
στάνταρ εφαρμογές (να περιλαμβάνεται δεύτερη 19” οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι, mini PC ενσωματωμένο, προεγκατεστημένο 
λογισμικό και οι τυπικές εφαρμογές Automated Image Mapping και 
Remote UI). Με τη συσκευή να παραδίδεται και τυπικός 
συγκρατητήρας δειγμάτων, EDS calibration sample για την 
βαθμονόμηση του συστήματος και ένα αρχικό κιτ προετοιμασίας 
δοκιμίων (λαβίδες, stubs, carbon tabs κλπ.) 

ΝΑΙ   

47 Να προσφέρονται μαζί με το μηχάνημα με μόνιμη άδεια χρήσης τα 
λογισμικά: 1) EDS Elemental Mapping & Line Scan  (να δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες να εφαρμόζουν full image mapping σε όλη 
την περιοχή της εικόνας επιλέγοντας από πριν τα στοιχεία 
(elements)), 2) Εφαρμογή λογισμικού η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη δημιουργίας τρισδιάστατων εικόνων και μετρήσεων 
τραχύτητας (submicrometer roughness measurements). Παράλληλα 
να προσφέρονται για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ≥έξι (6) μηνών 
ειδικά λογισμικά καταμέτρησης σωματιδίων πόρων και ινών. 

ΝΑΙ   

48 Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το όργανο θα αναλάβει την 
εγκατάσταση και την επίδειξη λειτουργίας του οργάνου αλλά και την 
συνεχή τεχνική υποστήριξή του. 

ΝΑΙ   

49 Η ανάδοχος εταιρεία να αποδεικνύει την επάρκεια και ικανότητά της 
για παροχή τεχνικής υποστήριξης στον φορέα με επίσημο έγγραφο 
που να έχει κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας με αριθμό 
πρωτοκόλλου, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι τουλάχιστον 2 
εργαζόμενοί της είναι επίσημα δηλωμένοι ως τεχνικοί. 

ΝΑΙ   

50 Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το όργανο να διαθέτει εκπαιδευμένο 
τεχνικό στην Ελλάδα με αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης (η 
εκπαίδευση να έχει λάβει χώρα στον οίκο κατασκευής του 
μηχανήματος) για την υποστήριξη του οργάνου. 

ΝΑΙ   

51 Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το όργανο να είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001 & κατά ISO 13485. 

ΝΑΙ   

52 Το όργανο να διαθέτει πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

53 Το όργανο να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 
έτος. 

ΝΑΙ   

54 Να παρέχεται 3ετής εγγύηση καλής λειτουργίας της πηγής. ΝΑΙ   

55 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας μοντέλο και πρόσφατης 
κατασκευής. 

ΝΑΙ   

56 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού να προσφέρονται δωρεάν ΝΑΙ   

57 Το σύστημα να παραδίδεται με πλήρεις οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

58 Να προσφέρεται δίχως επιπλέον χρέωση εντελώς δωρεάν με την 
αγορά του οργάνου η λειτουργία Remote Assistant (Απομακρυσμένη 
βοήθεια) η οποία προσφέρει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, 

ΝΑΙ   
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Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, βύσματα, υλικά συνδέσεων για 
την σωστή λειτουργία της συσκευής εξοπλισμού. Επίσης θα πρέπει να δοθούν και όλα τα εγχειρίδια 
χρήσης. Η προμήθεια της συσκευής προορίζεται για χρήση από φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του αναδόχου και κατά συνέπεια θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας και 
προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, στην προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού 
συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη. 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

 

2.1 PIPETTE GUN 

 

 

2.2 TRANSILLUMINATOR 

 

ελέγχου και βασικής προληπτικής συντήρησης μέσω σύνδεσης 
απομακρυσμένης εργασίας (VPN) με εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα και 
τμήμα εφαρμογών του οίκου κατασκευής. 

59 Το προσφερόμενο σύστημα να συνοδεύεται από εργαστηριακή 
συσκευή  επιμετάλλωσης (Sputter Coater) για προετοιμασία μη 
αγώγιμων δοκιμίων πριν την παρατήρηση στο επιτραπέζιο SEM.  

 

ΝΑΙ   

60 Η συσκευή  επιμετάλλωσης να έχει δυνατότητα επιλογής στόχων  
Au/Pd,   Carbon Fibre Attachment,  vacuum base με 1.2 Kv power 
supply και Pyrex glass κύλινδρο με 110mm διάμετρο. 

ΝΑΙ   

61 Η συσκευή  επιμετάλλωσης να έχει 180 second timer με 15 sec 
resolution, μεταβαλλόμενο ύψος του δείγματος και spares kit για 
τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας.  

ΝΑΙ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λίθου, μεγάλης 
διάρκειας 

ΝΑΙ   

2 Ο χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας να είναι μικρότερος των 
τεσσάρων ωρών 

ΝΑΙ   

3 Η διάρκεια χρήσης, σε συνθήκες πλήρους φόρτισης της μπαταρίας, 
να είναι μεγαλύτερη από 1650 χρήσεις 

ΝΑΙ   

4 Να έχει βάρος μικρότερο των 180 γραμμαρίων. ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει ρύθμιση της ταχύτητας αναρρόφησης – διανομής όγκου 
του υγρού 

ΝΑΙ   

6 Να είναι ανθεκτική στη UV ακτινοβολία για χρήση σε θάλαμο DNA ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει πλήρως αποστειρώσαμε μέρη ΝΑΙ   

8 Να είναι συμβατή με πλαστικές και γυάλινες πιπέττες όγκου από 1 – 
100 ml 

ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει CE Mark και να είναι συμμορφούμενη με τα RoHS 
Standards. 

ΝΑΙ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να είναι μικρών διαστάσεων < 200 x 230 x 30 mm ΝΑΙ   
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2.3 VORTEX  

 

 

2.4 ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 

 

 Να είναι επιδαπέδιος κλίβανος υγρής αποστείρωσης (Autoclave), ωφέλιμης χωρητικότητας  12 

λίτρων, κατάλληλος για αποστείρωση υγρών, θρεπτικών υλικών αλλά και εργαστηριακών σκευών. 

 Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI-304. 

 Να διαθέτει θάλαμο αποστείρωσης κυλινδρικού σχήματος ελάχιστων διαστάσεων (διάμετρος x 

ύψος): 25 x 27cm. 

 Να έχει θύρα με εσωτερικό τοίχωμα (επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα), με σύστημα ασφαλίσεως 

που αφενός, δεν θα επιτρέπει το άνοιγμα όταν ο θάλαμος βρίσκεται υπό πίεση και αφετέρου, δεν 

θα επιτρέπει την έναρξη κύκλου λειτουργίας σε περίπτωση ανασφάλιστης θύρας. 

2 Η επιφάνεια απεικόνισης να έχει διαστάσεις 160 x 200 mm ΝΑΙ   

3 Να παράγει φως με φάσμα μήκους κύματος 470 – 520 nm, 

κατάλληλο για πράσινες και κόκκινες βαφές π.χ. MIDORIGreen, 

SYBR™ & EtBr. 

ΝΑΙ   

4 Να χρησιμοποιεί ως πηγή φωτός Blue/Green LEDs τοποθετημένα σε 

διάταξη πίνακα, κάτω από την επιφάνεια απεικόνισης, για φωτισμό 

από δύο πλευρές 

ΝΑΙ   

5 Ο χρόνος ζωής των LEDs να είναι 50.000 ώρες ΝΑΙ   

6 Να λειτουργεί με μετατροπέα τάσης 100-240V AC σε 24V DC, 1A ΝΑΙ   

7 Να έχει βάρος μικρότερο από 3 Kg ΝΑΙ   

8 Να συνοδεύεται από ένα ζευγάρι γυαλών με Amber filter (~520nm) ΝΑΙ   

9 Να διαθέτει CE Mark  ΝΑΙ   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να είναι εργονομικό, μικρών διαστάσεων 110 x 84 x 110 mm, με 

σταθερή βάση 

ΝΑΙ   

2 Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό ανθεκτικό στα χημικά ΝΑΙ   

3 Να λειτουργεί μετά από ελαφρά πίεση του σωληναρίου στο καπάκι. ΝΑΙ   

4 Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής με 

αναλογική επιλογή ταχύτητας έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος 

ταχυτήτων από 0 – 4000 rpm . 

ΝΑΙ   

5 Ο τύπος της  κίνησης να είναι ελλειπτικός  ΝΑΙ   

6 Να μπορεί να λειτουργήσει σε εύρος θερμοκρασίας από 5 – 70 °C και 

σε μέγιστη σχετική υγρασία ≤ 70 % 

ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει CE Mark  ΝΑΙ   
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 Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και βαλβίδα ασφαλείας που να ενεργοποιούνται σε 

περίπτωση που η θερμοκρασία ή η πίεση υπερβούν το επιτρεπτό όριο λειτουργίας, αντίστοιχα. 

 Να πραγματοποιεί αυτόματα τον κύκλο της αποστείρωσης ο οποίος περιλαμβάνει τα στάδια: i) της 

θέρμανσης ii) της αποστείρωσης και iii) της ψύξης. 

 Να διαθέτει ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στην περιοχή 100 έως 139ºC κατ ελάχιστον. 

 Να έχει δυνατότητα αντοχής σε πιέσεις έως 2,5 bar τουλάχιστον. 

 Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου αποστείρωσης από 3 έως 180 min κατ’ ελάχιστον. 

 Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και πληκτρολόγιο μέσω των οποίων να γίνεται ο προγραμματισμός 

και γενικότερα ο έλεγχος της συσκευής μέσω του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. 

 Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου προγραμματιζόμενου ξεκινήματος του κύκλου της 

αποστείρωσης. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) μνήμες για πρωτόκολλα αποστείρωσης εκ των οποίων τα 6 

τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ελεύθερα για προγραμματισμό από τον χρήστη και τα 4 έτοιμα 

προ-ρυθμισμένα από το εργοστάσιο κατασκευής που να καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των 

εφαρμογών. 

 Να συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο συρμάτινο καλάθι. 

 Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής εξωτερικού αισθητήρα ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες 

διακρίβωσης του κλιβάνου. 

 Nα διαθέτει ψηφιακή θύρα τύπου RS-232 ή αντίστοιχη usb έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση 

εξωτερικού λογισμικού (software) ελέγχου του κλιβάνου μέσω Η/Υ. 

 Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση εκτυπωτή. 

 Να απαιτεί μονοφασική παραχή ρεύματος 230V 50Hz, και η κατανάλωση ισχύος να είναι 

μικρότερη ή ίση από 1000W. 

 Να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές ασφαλείας: 

 EN-61010- 1 

 EN-61010- 2-040 

 EN-61326 

 Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

 2006/95/CE 

 2004/108/CE 

 97/23/CE 

 Ο κατασκευαστής να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 9001 από ανεξάρτητο φορέα. 

 

2.5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 

 

 Να προσφερθούν τα παρακάτω είδη: 

 πιπέττα 0.1-2μl (2 τεμάχια) 

 πιπέττα 2-20μl (2 τεμάχια) 

 πιπέττα 20-200μl (2 τεμάχια) 

 πιπέττα 100-1000μl (2 τεμάχια) 

 πιπέττα 1000-5000μl (2 τεμάχια) 

 Να έχουν δυναμικό ελαφρύ σχήμα  

 Να επιτρέπουν την αυτόματη απόρριψη ρύγχους μέσω ξεχωριστού κομβίου 

 Να έχουν κλείδωμα όγκου 

 Nα είναι υψηλής αντοχής, ανθεκτικές στη θερμότητα και στο UV 

 Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (121 ºC για 20 min).  
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 Να καλύπτουν τους όγκους: 0.1-2μl,  2μl-20μl, 20-200μl, 100-1000μl, 1000-5000μl 

 Να είναι ακριβείας: 

 πιπέττα 0.1-2μl: accuracy ±3.0 - ±12.0%, precision  ≤ 1.0-6.0%.  

 πιπέττα 2-20μl: accuracy ±1.0 - ±5.0%, precision ≤ 0.4-3.0%.  

 πιπέττα 20-200μl: accuracy ±0.8 - ±1.0%, precision ≤ 0.2-0.5%  

 πιπέττα 100-1000μl: accuracy ±0.7- ±1.0%, precision ≤ 0.2-0.5%). 

 πιπέττα 1000-5000μl: accuracy ±0.6 - ±1.0%, precision ≤ 0.2-0.3%). 

 Να έχουν CE-IVD πιστοποίηση  

 Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα ΙSO 9001:2000 και ISO 14001:2004 

 Τα διάφορα μέρη της πιπέττας να μπορούν να λυθούν εύκολα, έτσι ώστε οι μηχανισμοί τους να 
είναι προσιτοί για την επισκευή και τον καθαρισμό τους  

 Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα service και βαθμονόμησης και μετά το πέρας της Εγγύησης.  

 

2.6 ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

 

 Να βασίζεται στη λειτουργία φυσικής μετάδοσης της θερμότητας μέσω ρυθμιζόμενων οπών 
εξαερισμού 

 Να έχει χωρητικότητα 90 λίτρα 

 Να διαθέτει ψηφιακό μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας  

 Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας να είναι από θερμοκρασία περιβάλλοντος + 5οC έως 80οC 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας 

 Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ψηφιακό χρονοδιακόπτη με δυνατότητα καθυστέρησης έναρξης 
λειτουργίας και εύρος ρύθμισης από 0 – 500 hrs 

 H σταθερότητα της θερμοκρασίας να είναι ±0.2 οC και η ομοιομορφία κατανομής στο χώρο 
επώασης ±2%, σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 12880. 

 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61010-1, EN 61010-2-010. 

 Η θέρμανση να γίνεται με ηλεκτρικά στοιχεία τοποθετημένα σε ξεχωριστό ανεξάρτητο χώρο, 
επιτρέποντας βέλτιστη σταθερότητα στη θερμοκρασία του χώρου επώασης 

 Το εσωτερικό του θαλάμου, το εσωτερικό της πόρτας και τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. 

 Η εξωτερική επιφάνεια να είναι βαμμένη με εποξική επίστρωση 

 Να διαθέτει εσωτερική γυάλινη πόρτα για τον έλεγχο των προϊόντων στο εσωτερικό του 

 Να συνοδεύεται με 2 ανοξείδωτα διάτρητα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης 
τοποθέτησης τους (έως 9 ράφια συνολικά). 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα οπών εξαερισμού 

 Οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου να είναι 500 × 450 × 400 mm 

 Οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου να είναι 810 × 640 × 550 mm 

 Η κατανάλωση ισχύος να είναι μικρότερη από 500 W 

 Να διαθέτει CE Mark 

 

2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

 Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης πηκτής αγαρόζης για γρήγορο διαχωρισμό μεγάλου αριθμού 
δειγμάτων.  
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 Η συσκευή να συνοδεύεται από ηλεκτρόδια (platin electrodes) και τρεις αφαιρούμενους UV-trays 
διαστάσεων 7x15cm, 10x15cm και 15x15cm ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτροφόρηση έως και 70, 
140 ή και 210 δειγμάτων αντίστοιχα. 

 Να συνοδεύεται επίσης με οδηγούς φόρτωσης και dams ώστε το gel να μπορεί να ετοιμαστεί 
εύκολα εκτός συσκευής. 

 Να συνοδεύεται από 2 χτενάκια των 20 θέσεων πάχους 1,0 mm. 

 Να διατίθενται ξεχωριστά και άλλα χτενάκια πάχους 0,75 -1,0-1,5-2,0 mm, συμβατά με τη 
συσκευή, με χρωματική κωδικοποίηση και με διαφορετικούς αριθμούς θέσεων. 

 Ο όγκος του ρυθμιστικού διαλύματος να είναι μικρός και όχι μεγαλύτερος από 500ml 

 Να είναι ανθεκτικής και στεγανής κατασκευής. 

 Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 

 

2.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

 

 Να διαθέτει τεχνολογία υψηλής απόδοσης με ενεργή θέρμανση και ψύξη 

 Να έχει εύρος θερμοκρασίας: 4° C- 99° C 

 Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας: ± 0,5 ° C σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος, τυπικά < ±0.1 °C στους 
60 °C 

 Να έχει ομοιομορφία Θερμοκρασίας: ±0.3°C, 30 δευτερόλεπτα μετά από την επίτευξη της 
θερμοκρασίας επιλογής (εύρος 40 °C - 90 °C), τυπικά < ±0.1 °C στους 60 °C 

 Να έχει διαβάθμιση Θερμοκρασίας:  0.1° C  βήμα αύξησης 

 Να έχει διαβάθμιση του Ρυθμού Θέρμανσης/Ψύξης:  3-5°C/sec τυπικά θέρμανση & ψύξη μεταξύ 
denat & anneal (block) 

 Να έχει  96-well block που να υποστηρίζει τα ακόλουθα σωληνάρια 

o 0.2ml tubes ή σειρές tubes με επίπεδα ή θολωτά καπάκια; 

o 96-well πλάκες υψηλές- ή χαμηλές   με σειρές καπακιών, αυτοκόλλητο κάλυμμα, ή πλαίσιο 
υπέρθεσης λαδιού 

 Να διαθέτει αυτόματο  έλεγχο  συμπύκνωσης με  χρήση θερμαινόμενου καπακιού εφαρμοζόμενης 
πίεσης 

 Το εύρος θερμοκρασίας του θερμαινόμενου καπακιού να είναι από  60°C - 115°C 

 Να λειτουργεί με ηλεκτρική παροχή 100-240V , 50/60 Hz 

 Να διαθέτει εξωτερικές συνδέσεις: Θύρα USB για σύνδεση με εξωτερικό υπολογιστή σε 
περιβάλλον  Windows, Υποδοχή θύρας USB για αντιγραφή και μεταφορά αρχείων σε USB memory 
Stick – σύνδεση ποντικιού / πληκτρολογίου – εκτυπωτή (σε μελλοντική έκδοση λογισμικού) 

 Ως εσωτερικό Interface να διαθέτει ενσωματωμένο ελεγκτή γραφικών με έγχρωμη οθόνη αφής, 
οπίσθιου φωτισμού. Η οθόνη να είναι τουλάχιστον 7’’. 

 Να συνοδεύεται με απεριόριστες άδειες χρήσεις και δωρεάν αναβαθμίσεις που να είναι 
διαθέσιμες μέσω  λήψης web. 

 Να υπάρχουν έτοιμα εγκατεστημένα προγράμματα, μεγάλου εύρους  χρήσης, στα οποία να 
περιλαμβάνονται όλα τα θερμικά βήματα που συμβαίνουν σε ένα τυπικό προφίλ. Οι παράμετροι 
να μπορούν να προσαρμοστούν από τον χρήστη σε λίγα μόνο βήματα.  

 Να διαθέτει γρήγορο οδηγό δημιουργίας προγραμμάτων που να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 
να ρυθμίσει εύκολα έως μέτριας περιπλοκότητας προφίλ σε λίγα μόνο λεπτά. Ο χρήστης να μπορεί 
να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει κάποια επιπρόσθετα βήματα εύκολα. 

 Το λογισμικό να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
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 Ζωντανή γραφική παράσταση: Ζωντανή αναπαράσταση της θερμικής δραστηριότητας. Να 
επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει το μπλοκ σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία γρήγορα 
χωρίς να δημιουργήσει θερμικό προφίλ 

 Manual Control: Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τις αντιδράσεις επώασης όπως η 
πέψη DNA. 

 QuickStart Οδηγός: Να επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει εύκολα έως μέτριας 
πολυπλοκότητας προφίλ σε λίγα μόνο λεπτά 

 Συνδεσιμότητα USB: Πρόσβαση σε θύρα USB του κεντρικού υπολογιστή που να επιτρέπει 
τη μεταφορά αρχείων μεταξύ των μονάδων χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο stick 
μνήμης USB.  

 Λογαριασμοί χρηστών: Να επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό και την οργάνωση των 
χρηστών του θερμικού κυκλοποιητή όσον αφορά την εκτέλεση των προφίλ.  

 Παύση: Να υπάρχει η δυνατότητα που επιτρέπει στο χρήστη να διακόψει προσωρινά το 
προφίλ σε οποιοδήποτε αριθμό των προγραμματισμένων σημείων ενώ παράλληλα να 
ειδοποιεί το χρήστη με ηχητικό σήμα  

 Long range: Να επιτρέπει την αυτόματη αύξηση ή μείωση της χρονικής διάρκειας ενός 
συγκεκριμένου βήματος του κύκλου, κατά ένα καθορισμένο ποσό, για ένα 
προκαθορισμένο εύρος επαναλαμβανόμενων κύκλων. 

 Touch Down/Up: Να επιτρέπει την αυτόματη αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας σε ένα 
καθορισμένο σημείο του κύκλου κατά ένα συγκεκριμένο ποσό, για ένα προκαθορισμένο 
εύρος επιτυχόντων επαναλαμβανόμενων κύκλων. 

 On Screen Help: Το εγχειρίδιο χρήσης να είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό 
εξασφαλίζοντας ότι η βοήθεια είναι αμέσως διαθέσιμη 

 Run Reporting: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να δημιουργείται  μια αναφορά  
εκτέλεσης  που μπορεί να αποθηκευτεί σε USB stick μνήμης για να συμπεριληφθεί στη 
τεκμηρίωση της καλής εκτέλεσης του προγράμματος. 

 Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης σε temperature gradient με τροποποίηση του software 

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος με δυνατότητα επέκτασης. 

 

2.9  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ  

 

 Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας να γίνονται ηλεκτρονικά. 

 Η θερμαινόμενη πλάκα να έχει διάμετρο περίπου 150mm και να είναι ικανή για την ανάδευση έως 
και 5 λίτρων. 

 Η επιφάνεια ανάδευσης να είναι από αντιστατικά και αντιδιαβρωτικά επικαλυμμένο αλουμίνιο. 

 Να έχει ταχύτητα ανάδευσης τουλάχιστον από 100 – 1200 rpm  

 Να έχει εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον από 50 – 300ο C  

 Να ρυθμίζεται ανεξάρτητα η θερμοκρασία από την ταχύτητα ανάδευσης. 

 Να έχει μικρές διαστάσεις  και βάρος μικρότερο από 3 Kg 

 Να είναι ανθεκτικής λειτουργίας σε υψηλή υγρασία (έως 90%) 

 Να είναι ανθεκτικής λειτουργίας σε θερμοκρασίες από 5-50ο C. 

 

2.10  ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 

  

 Να διαθέτει κεφαλή σταθερής γωνίας (fixed angle) 12 θέσεων κατάλληλη για σωληνάρια 
χωρητικότητας 1.5/2.0 ml, με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 13.500 rpm / μέγιστη φυγοκεντρική 
δύναμη: 12.300 x g 
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 Να περιλαμβάνει adaptors για σωληνάρια 0,5 και 0,2 ml  

 Να διαθέτει επιπλέον κεφαλή κατάλληλη για  

 μονά σωληνάρια των 0,2 ml (32 θέσεις) με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 6.000 rpm / 
μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη: 1554 x g   

 8-well PCR strips των 0,2 ml (4 θέσεις), με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 6.000 rpm / 
μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη: 1850 x g 

 Να έχει οθόνη LCD 

 Να διαθέτει λειτουργία σύντομης φυγοκέντρησης (pulsed) ή με ρύθμιση χρόνου ≤ 30 min 

 Να διαθέτει μετατροπή ένδειξης της ταχύτητα από rpm σε rcf και αντίστροφα 

 Να είναι αθόρυβη με επίπεδο θορύβου ≤56 db 

 Ο χρόνος επιτάχυνσης στη μέγιστη ταχύτητα να είναι ≤12 sec 

 Ο χρόνος επιβράδυνσης από τη μέγιστη ταχύτητα έως το σταμάτημα να είναι <16 sec 

 Να διαθέτει αυτόματο ξεκλείδωμα στο τέλος της φυγοκέντρησης 

 Να διαθέτει CE Mark 

 

2.11 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ 

 

 Να είναι κατάλληλη για συνεχόμενη παραγωγή πάγου και όλες οι διαδικασίες από την είσοδο του 
νερού έως την αποθήκευση του πάγου να γίνονται αυτόματα και να είναι πλήρως ελεγχόμενες 
από μικροϋπολογιστή 

 Σε περίπτωση διακοπής παροχής νερού ή σε περίπτωση που ο χώρος αποθήκευσης του πάγου έχει 
γεμίσει, να εμφανίζεται αντίστοιχο προειδοποιητικό σήμα και η λειτουργία να διακόπτεται 
αυτόματα. Με την αποκατάσταση του προβλήματος η λειτουργία να επανέρχεται αυτόματα. 

 Να έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να εμποδίζεται το λιώσιμο του πάγου 

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο νερό βρύσης όσο και υπερκαθαρό νερό και το υπόλοιπο του 
νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί να επαναχρησιμοποιείται για λόγους οικονομίας  

 Ο μηχανισμός παραγωγής πάγου να έχει υποστεί αντιβακτηριδιακή επεξεργασία 

 Να μπορεί  να παράγει παγοτρίμα  

 Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι  

 Να δυνατότητα παραγωγής  τουλάχιστον 40  κιλά ημερησίως.  

 Να έχει ικανότητα αποθήκευσης 15 κιλών περίπου 

 Να λειτουργεί με τάση 220 V και να έχει μικρή κατανάλωση ισχύος (μικρότερη από 400W) 

 Να είναι μικρών διαστάσεων (μικρότερη από  400x550x700mm) για εξοικονόμηση χώρου 

 Να χρησιμοποιεί υγρό ψυκτικού κυκλώματος φιλικό προς το περιβάλλον 

 Να λειτουργεί αθόρυβα, αξιόπιστα και με ασφάλεια 

 Να διαθέτει CE Mark 

 

2.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ 

 

 Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή με ταυτόχρονη ένδειξη του pH, mV και της θερμοκρασίας 

 Να υπάρχει επιλογή ένδειξης θερμοκρασίας σε βαθμούς C ή βαθμούς F. 

 Να υπάρχει επιλογή αυτόματης ή manual αναγωγής θερμοκρασίας 

 Να έχει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 64 μετρήσεων  

 Να διαθέτει έξοδο RS232 για σύνδεση με υπολογιστή για εξαγωγή των μετρήσεων 

 Να διαθέτει γυάλινο ηλεκτρόδιο 
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 Να έχει αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας  

 Να έχει στατώ  για το ηλεκτρόδιο και τον αισθητήρα θερμοκρασίας 

 Να συνοδεύεται με ρυθμιστικά διαλύματα pH 4.00 και 7.00 

 

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

2.13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 Να είναι ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή με ψηφιακή οθόνη και  πληκτρολόγιο μεμβράνης με 
πλήκτρα αφής για εύκολη τοποθέτηση των παραμέτρων. 

 Να έχει δυνατότητα παροχής σταθερής τάσης ή σταθερής έντασεως με αυτόματη αντιστοίχιση 
μεταξύ των παραμέτρων. 

 Να έχει εύρος παρεχόμενης τάσεως από 2 έως 300V, με βήμα 1V  

 Να έχει εύρος παρεχόμενης εντάσεως από 1 mΑ έως 700mA με βήμα 1mA  

 Να έχει ισχύ 150W 

 Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με δυνατότητα ρύθμισης από 1 – 999 min με ηχητική ειδοποίηση στο 
τέλος της ηλεκτροφόρησης 

 Να μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα 4 συσκευές ηλεκτροφόρησης  

 Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού και απομνημόνευσης 10 προγραμμάτων 

 Να διαθέτει διατάξεις ασφάλειας και ανίχνευσης σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς φορτίο, 
διαρροής ρεύματος, ξαφνικής αλλαγής φορτίου, υπερθέρμανσης ή υπερφόρτωσης ή 
βραχυκυκλώματος. 

 

2.14 ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 

 

 Να έχει χωρητικότητα 12 lt 

 Να διαθέτει αναλογικό θερμοϋδραυλικό – ηλεκτρομηχανικό θερμοστάτη ακριβείας και ταχείας 
απόκρισης, με σταθερότητα και ομοιομορφία θερμοστάτησης εντός του κάδου ±1,0 °C και ±1,0 °C 
αντίστοιχα. 

 Να έχει εύρος ελέγχου θερμοκρασίας από θερμοκρασία περιβάλλοντος + 5°C έως 110°C. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ-
ΜΠΗ 

1 Εύρος Μέτρησης pH: 0-14pH   

2 Εύρος Μέτρησης mV: -2000mV  έως   
+2000mV 

  

3 Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας: -0.5 - 105°C   

4 Ακρίβεια Μέτρησης pH ±0.01pH +1digit   

5 Ακρίβεια Μέτρησης mV 0.1%mV   

6 Ακρίβεια Μέτρησης Θερμοκρασίας ±0.2°C+1digit   

7 Διακριτική ικανότητα pH 0.01 pH   

8 Διακριτική ικανότητα mV 1 mV   

9 Διακριτική ικανότητα oC 0.1 oC   

10 Εύρος Αυτόματης Αναγωγής Θερμοκρασίας 0 - 100 oC   

ΑΔΑ: ΩΧ4Β46ΨΖ3Π-959





 

Σελίδα 50 

 Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, που να πληροί τις προδιαγραφές DIN 12877 class 2 και να 
έχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επαναφοράς από το χρήστη, σε περίπτωση ενεργοποίησης του. 

 Να διαθέτει οπτική ένδειξη (λαμπτήρα) ενεργοποίησης του θερμοστάτη ασφαλείας 

 Η δεξαμενή του υδατόλουτρου να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 

 Επίσης το εξωτερικό και οι αντιστάσεις θέρμανσης να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι AISI-304 

 Να διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης και προστατευτικό πλαίσιο των αντιστάσεων θέρμανσης 

 Να λειτουργεί με τάση 220 V, 50Ηz και να έχει μικρή κατανάλωση ισχύος (μικρότερη ή ίση από 
1500W) 

 Να είναι μικρών διαστάσεων (μικρότερες από  230 × 335 × 370 mm) για εξοικονόμηση χώρου 

 Να έχει ωφέλιμο χώρο με διαστάσεις 120 × 295 × 320 mm. 

 Να διαθέτει CE Mark και να πληροί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά ΕΝ 61010-1 
για την ασφάλεια ηλεκτρικών εργαστηριακών συσκευών 

 

2.15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 

 

 Να είναι απλού σχεδιασμού και λειτουργικότητας 

 Το άνοιγμα του κάδου να επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των δειγμάτων. 

 Να διαθέτει αυτόματο κλείδωμα του καπακιού κατά το κλείσιμο και τη λειτουργία και αυτόματο 
άνοιγμα στο τέλος της φυγόκεντρησης όταν σταματήσει η περιστροφή του ρότορα. Να υπάρχει η 
δυνατότητα απενεργοποίησης του αυτόματου ανοίγματος στο τέλος της φυγοκέντρησης και το 
καπάκι να ανοίγει πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. 

 Να υπάρχει ενδεικτική λυχνία στο καπάκι της φυγοκέντρου που να δείχνει την λειτουργική 
κατάσταση της φυγοκέντρου και η οποία να είναι ορατή από μακρινή απόσταση. Να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής του χρώματος του φωτός της ενδεικτικής λυχνίας από το χρήστη. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 διαφορετικών ήχων και δύο επιπέδων έντασης, για 
την ενημέρωση του χρήστη στο τέλος της φυγοκέντρησης 

 Να διαθέτει παράθυρο έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγχει οπτικά την περιστροφή του 
ρότορα. 

 Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή (Ταχύτητα, RCF, χρόνος, επιτάχυνση, επιβράδυνση) και να 
διαθέτει 5 προγράμματα μνήμης. 

 Οι συνθήκες της φυγοκέντρησης να μπορούν να  ρυθμιστούν με δύο τρόπους:  με επιλογή και 
ένδειξη τόσο της ταχύτητας  (rpm) όσο και της δύναμης (RCF). Να υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
αλλαγής της ακτίνας περιστροφής (rotation radius) για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην 
ένδειξη της RCF 

 Να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης της φυγοκέντρησης με προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 
για δείγματα που πρέπει να έρθουν σε ισορροπία πριν την φυγοκέντρηση. 

 Να έχει εύρος ταχύτητας περιστροφής από 300 έως 16000 rpm με βήμα ρύθμισης 10 rpm. 

 Να έχει εύρος ένδειξης της ταχύτητας από 0 έως 16300 rpm και βήμα 10 rpm. 

 Να έχει εύρος δύναμης φυγοκέντρησης από 20 μέχρι 23.470xg με βήμα ρύθμισης 10xg. 

 Να έχει εύρος ένδειξης της δύναμης φυγοκέντρησης από 0 έως 24360xg και βήμα 10xg. 

 Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με δυνατότητα ρύθμισης και ψηφιακής ένδειξης του χρόνου με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

 Από  1 sec μέχρι 99 sec, με 1 sec βήμα ρύθμισης / ένδειξης 

 Από 1 min μέχρι 99 min, με 1 min βήμα ρύθμισης  / ένδειξης 

 Από 1 sec μέχρι 99 min 59 sec, με συνδυασμό των λεπτών και δευτερολέπτων τόσο για τη 
ρύθμιση όσο και στην ψηφιακή ένδειξη (π.χ. 5min 30sec) 
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 Να διαθέτει δύο επίπεδα επιτάχυνσης (Γρήγορη και αργή) και 3 επίπεδα επιβράδυνσης (Γρήγορη, 
αργή και Φυσική επιβράδυνση). 

 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απομνημόνευσης της διάρκειας κατά την λειτουργία 
γρήγορης φυγοκέντρησης (short spin) έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί με το πάτημα του 
αντίστοιχου πλήκτρου. 

 Να λειτουργεί με μονοφασική τάση AC220V±10%, 230V±10%, 50/60Hz, 8A 

 Να έχει κατανάλωση ισχύος μικρότερη ή ίση από 550 W και η έκλιση θερμότητας κατά τη 
λειτουργία να μην υπερβαίνει τα 2MJ/hour. 

 Να έχει CE Mark και να πληροί τις προδιαγραφές IEC 61010-2-020. 

 Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία επιλογής κεφαλών (rotors) και προσαρμογέων (adaptors) ώστε να 
είναι δυνατή η χρήση σωληναρίων διαφορετικού μεγέθους και τύπου. 

 Να συνοδεύεται από μία bioshield κεφαλή (micro rotor) χωρητικότητας  30 θέσεων για σωληνάρια 
1,5/2,0 ml, 14 θέσεων για σωληνάρια 0,5 ml και 14 θέσεων για σωληνάρια των 0,2 ml, χωρίς τη 
χρήση προσαρμογέων (adaptors) και με μέγιστο αριθμό στροφών 14000rpm, η οποία να είναι 
αποστειρώσιμη στους 134ºC. 

 Επίσης να συνοδεύεται με δεύτερη κεφαλή swing bucket, αποστειρώσιμη, με μέγιστη ταχύτητα 
3500rpm /2380xg και συνολική χωρητικότητα: 

 16 θέσεων για σωληνάρια των 15 ml. Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα buckets και 
adaptors. 

 4 θέσεων για κωνικά σωληνάρια των 50 ml. Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα buckets 
και adaptors. 

 

2.16 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 

 

 Θα είναι δίπορτος, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost.  

 Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150 W, τάση λειτουργίας 220-240 V, συχνότητα 50 Hz.  

 Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του στη συντήρηση θα είναι 270 lt, στην κατάψυξη 
75lt.  

 Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την 
κατάψυξη.  

 Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία.  

 Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξης του θα είναι 8 kg σε 24 ώρες.  

 Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Τα ράφια 
θα είναι από γυαλί.  

 Θα φέρει τρία ράφια στην κατάψυξη.  

 Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα 
είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης.  

 Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης.  

 Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον Α και η κλιματική SN-T.  

 Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος). 

 

2.17 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

 

 Να είναι κάθετης νηματικής ροής, Class II A2 

 Να διαθέτει ένα ΗEPA φίλτρο στην είσοδο του αέρα και ένα HEPA φίλτρο στην έξοδο του αέρα, 

ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του χειριστή, των δειγμάτων και του περιβάλλοντος χώρου. 

 Η αποτελεσματικότητα των δύο HEPA φίλτρων να είναι 99,999% για σωματίδια μεγέθους 0,3μm.  
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 Το 70% του αέρα να επανακυκλοφορεί στο χώρο εργασίας και το υπόλοιπο 30% να αποβάλλεται  

στο περιβάλλον, μετά τον καθαρισμό τους από τα φίλτρα HEPA. 

 Να διαθέτει ένδειξη τόσο του υπολειπόμενου χρόνου ζωής των φίλτρων όσο και του χρόνου 

λειτουργίας. 

 Η ταχύτητα ροής του αέρα στην είσοδο (in-flow) να είναι 0,53 m/s και η ταχύτητα της κάθετης 

ροής (down-flow) 0,33 m/s, με αυτόματη ρύθμιση ώστε να αντισταθμίζεται το σταδιακό φράξιμο 

των φίλτρων. 

 Να έχει εξωτερικές διαστάσεις Μ1950xB800xΥ2305mm  

 Να έχει εσωτερικές διαστάσεις του χώρου εργασίας Μ1800xB600xΥ660mm 

 Να διαθέτει μπροστινό επισκληρισμένο γυάλινο παράθυρο, διπλής επίστρωσης, πάχους >5mm, 

ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία, το οποίο να ανεβοκατεβαίνει μηχανοκίνητα. 

 Το μέγιστο μπροστινό άνοιγμα να είναι 400 mm και το άνοιγμα ασφάλειας κατά τη λειτουργία να 

είναι ≤200mm. 

 Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό  

 σε περίπτωση που το μπροστινό άνοιγμα είναι πάνω από το όριο ασφαλείας 

 σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης των φίλτρων 

 σε περίπτωση που η ταχύτητα ροής δεν είναι εντός των ορίων ασφαλείας  

 Να διαθέτει ευκρινή οθόνη LCD που να απεικονίζονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας του 

θαλάμου συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας και της υγρασίας στο χώρο εργασίας. Όλες οι 

λειτουργίες να ελέγχονται αυτόματα μέσω μικροεπεξεργαστή. 

 Να διαθέτει λάμπα UV, ισχύος 40W, με μήκος κύματος εκπομπής στα 253,7 nm για την 

αποτελεσματικότερη αποστείρωση του χώρου εργασίας. Να διαθέτει ένδειξη του χρόνου ζωής της 

λάμπας UV. 

 Να διαθέτει δύο λάμπες φθορισμού, ισχύος 40W η κάθε μία, για το φωτισμό του χώρου εργασίας 

≥1000Lux 

 Να διαθέτει στο χώρο εργασίας δύο υδατοστεγείς πρίζες παροχής τάσης 220V Ac, συνολικής 

ισχύος ≤ 500W. 

 Ο χώρος εργασίας να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι SUS 304 και το εξωτερικό υλικό κατασκευής να 

είναι από ατσάλι επικαλυμμένο με αντιβακτηριδιακή επίστρωση (βαφή). 

 Να έχει επίπεδο θορύβου λειτουργίας  ≤58dB / ≤61dB σύμφωνα με τα πρότυπα EN12469 / NSF49, 

αντίστοιχα. 

 Να μπορεί να λειτουργήσει με παροχή τάσης 220V±10% , 50/60Hz 

 Να συνοδεύεται από την δική του βάση, η οποία να διαθέτει ροδάκια για την εύκολη μετακίνηση 

και δυνατότητα ευθυγράμμισης. 

 Να διαθέτει τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο των λειτουργιών του από απόσταση και ποδοδιακόπτη 

για το ανεβοκατέβασμα του γυάλινου παράθυρου από το χειριστή. 

 Να διαθέτει CE Mark. 

 

2.18 ORBITAL SHAKER 

 

 Να είναι οριζόντιος , μικρών διαστάσεων, με δυνατότητα χρήσης διαφορετικών πλατφορμών για 

φλάσκες, σωληνάρια ή τρυβλία, που αλλάζουν εύκολα. 

 Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ένδειξης ταχύτητας και χρόνου 

 Να έχει εύρος ταχύτητας ανακίνησης 50 - 450 rpm  

 Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με εύρος ρύθμισης από 1min - 96 hrs. 

 Το πλάτος  ανακίνησης να είναι 10 mm 

 Το μέγιστο βάρος φόρτωσης να μπορεί να φτάσει τα 3,0 kg 
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 Να έχει εύρος θερμοκρασία λειτουργίας : +5 έως +40°C 

 Να έχει διαστάσεις  220 x 205 x 90 mm 

 Να έχει βάρος μεγαλύτερο από 3,5 kg για μεγαλύτερη ευστάθεια κατά την ανακίνηση 

 Να διαθέτει διάφορες πλατφόρμες για την ανακίνηση διαφορετικού τύπου δοχείων υλικών: 

 για φλάσκες - μπουκάλια με 3 ρυθμιζόμενες ράβδους, διαστάσεων 285 x 215mm. 

 για 6 φλάσκες των 250 – 300ml,  διαστάσεων 250 x 190mm. 

 για 12 φλάσκες των 100 – 150ml , διαστάσεων 250 x 190mm. 

 για 88 σωληνάρια  (διαμέτρου Ø 30mm), διαστάσεων 275 x 205 x 75mm. 

 για τρυβλία Petri, διαστάσεων 255 x 255mm. 

 

2.19 MICROPLATE READER 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Να είναι πιστοποιημένο για In-Vitro Diagnostic Χρήση (Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης IVD 98/79/EC)  
για τη μέτρηση και για την αξιολόγηση Ποιοτικών και Ποσοτικών αναλύσεων ELISA σε μικροπλάκες 
των 96-well. 

 Το λογισμικό του να μπορεί να εγκατασταθεί σε PC με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά 
συστήματα: 

 Microsoft Windows XP Professional x86 SP2 – SP3 

 Microsoft Windows Vista Professional x86 SP1 

 Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit, 64 Bit 

 Να υποστηρίζει τη συνεργασία με τα ακόλουθα προγράμματα: 

 Microsoft Excel 2000 

 Microsoft Excel 2003 

 Microsoft Excel 2007 

 Microsoft Excel 2010 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα για την αυτόματη διακρίβωση σωστής λειτουργίας και 
εγκατάστασης (Installation Qualification). 

 Να έχει τη δυνατότητα ορισμού της περιοχής μέτρησης στην μικροπλάκα, από 1 well μέχρι 
ολόκληρη τη μικροπλάκα 

 Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης εξετάσεων τελικού σημείου (endpoint) και κινητικών (kinetic) με 
πολλαπλές επιλογές.  

 Να έχει τη δυνατότητα ανακίνησης της πλάκας πριν την μέτρηση ή ενδιάμεσα των μετρήσεων (π.χ. 
ανάμεσα στους κύκλους μιας κινητικής εξέτασης), ορίζοντας τόσο τη διάρκεια όσο και την ένταση 
της ανακίνησης. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής της μικροπλάκας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 
ενός προγράμματος (π.χ. για το πιπετάρισμα κάποιου αντιδραστηρίου) και στη συνέχεια της 
αυτόματης εισαγωγής της για την ολοκλήρωση των μετρήσεων. 

 Να δέχεται όλες τις μικροπλάκες των 96-well (flat, C-, U, V-shaped) περιλαμβανομένων και των 
strip-well μικροπλακών που να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: ANSI/SBS 1-2004; ANSI/SBS 2-
2004; ANSI/SBS 3-2004; ANSI/SBS 4-2004 

 Να διαθέτει δίσκο με 4 διακριτά φίλτρα μετρήσεων υψηλής ακρίβειας (405nm, 450nm, 620nm, 
492nm) και με 4 επιπλέον θέσεις σε περίπτωση που απαιτείται επέκταση της περιοχής μέτρησης 
του μήκους κύματος. Ο χρόνος ζωής των φίλτρων να είναι μεγαλύτερος των 4 ετών. Η αλλαγή ή η 
τοποθέτηση των επιπλέων φίλτρων να είναι απλή και να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον 
χρήστη. 

ΑΔΑ: ΩΧ4Β46ΨΖ3Π-959





 

Σελίδα 54 

 Να διαθέτει LED πηγή φωτισμού  

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο ASCII και σε αρχείο Excell. 

 Να υπάρχει προαιρετική δυνατότητα σύνδεσης με το LIS σύστημα του εργαστηρίου και σύνδεσης 
εξωτερικού Barcode Scanner. 

 

2.20 ΝΑΝΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 

 

 Να μπορεί να μετρά νουκλεϊκά οξέα (dsDNA, ssDNA, RNA) και πρωτεΐνες (BSA, IgG, Lysozyme, 1Abs 
= 1mg/ml).  

 Το σύστημα να είναι σε θέση να φωτομετρεί σε όλο το φάσμα συγκεντρώσεων σε ποσότητα 
δείγματος από 0,5 – 2μl. 

 Ο ελάχιστος όγκος δείγματος να είναι 0,5μl και ο μέγιστος 2,5μl.  

 Η μέτρηση να γίνεται σε 1-3 δευτερόλεπτα.  

 Να διαθέτει LED πηγή φωτός και φωτοανιχνευτή με Si φωτοδίοδο. 

 Να παρέχει μετρήσεις απορρόφησης Abs260, Abs280, 260/280 και συγκέντρωσης.  

 Να μπορεί να μετρήσει συγκέντρωση έως και 4000 ng/μl (για dsDNA).  

 Να παρέχει μετρήσεις στα μήκη κύματος: 260nm, 280nm.  

 Να δίνει μετρήσεις ακριβείας και μεγάλης επαναληψιμότητας (Absorbance Precision: 0.002 Abs 
(1mm) και Absorbance Accuracy : ± 2%) 

 Η ανάλυση (resolution) του μήκους κύματος να είναι 1nm.  

 Το εύρος της απορρόφησης να είναι 0,01- 80.  

 Το ελάχιστο όριο ανίχνευσης να είναι 1ng/μl (για dsDNA).  

 Να είναι μικρό (~ 150mm x 200mm) και ελαφρύ (το πολύ έως 3 kg).  

 Να είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό υλικό (stainless steel). 

 Οι μετρήσεις να μπορούν να εξαχθούν σε Excel αρχείο πολύ εύκολα.  

 Να είναι συμβατό με λογισμικό Windows XP, Vista, Win7.  

 Να διαθέτει διαγνωστικό λογισμικό και λογισμικό βαθμονόμησης από το χρήστη με ειδικό 
calibration standard 

 Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.  

 Να διαθέτει CE Mark 

 

2.21 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  

 

 Η ελάχιστη ονομαστική ισχύς εξόδου των μικροκυμάτων θα είναι 700 W  

 Η ελάχιστη χωρητικότητα του φούρνου 17lt.  

 Θα έχει σύστημα ομοιόμορφης διανομής των μικροκυμάτων.  

 Το σύστημα διανομής των μικροκυμάτων θα είναι με περιστρεφόμενη επιφάνεια.  

 Οι ενδεικτικές διαστάσεις του φούρνου θα είναι 49 X 28 X 37 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος). 

 

2.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

 

 Να έχει ταχύτητα ροής τουλάχιστον 20 l/min. 

 Να έχει ικανότητα δημιουργίας κενού τουλάχιστον 600 mmHg. 

 Να φέρει χωνί διήθησης όγκου τουλάχιστον 250 ml και φιάλη συλλογής 1000 ml 
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 Η διάμετρος του φίλτρου να είναι 47 mm, με αποτελεσματική περιοχή φιλτραρίσματος 
τουλάχιστον 9,5 cm3. 

 Το χωνί διήθησης, η βάση του, το υποστήριγμα της μεμβράνης και η φιάλη συλλογής να είναι από 
βοριοπυριτικό γυαλί. 

 Ο σφικτήρας να είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 

 Ο προσαρμογέας διήθησης να είναι από πολυπροπυλένιο. 

 Να λειτουργεί στα 220V/50Hz 

 
ΟΜΑΔΑ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

3.1 Προβολικό μηχάνημα τεχνολογίας Laser συνοδευόμενο από ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 181 ιντσών 
και άνω. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ-
ΜΠΗ 

1. Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής ΝΑΙ   

1.1 Αναλογία Οθόνης 16:10   

1.2 Μέγεθος Προβαλλόμενης Οθόνης    

1.2.1 Πλάτος ≥ 390 cm   

1.2.2 Ύψος ≥ 244 cm   

1.2.3 Διαγώνιος ≥ 181"   

1.3 Δυνατότητα χειρισμού πανιού από το χώρο ελέγχου ΝΑΙ   

1.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη   

2. Προβολικό μηχάνημα Laser ΝΑΙ   

2.1 Τύπος Digital Light Processing (DLP) Display ΝΑΙ   

2.2 Τύπος πηγής φωτός Laser diode   

2.3 Φωτεινότητα 
≥ 6.000 ANSI 

lumens * 
  

2.4 Αντίθεση ≥ 10.000:1 *   

2.5 Αναλογία προβαλλόμενης εικόνας 16:10   

2.6 Ομοιομορφία φωτεινότητας ≥ 90% *   

2.7 Ώρες λειτουργίας πηγής φωτός 
≥ 20.000 

ώρες 
  

2.8 Είσοδοι:    

2.8.1 VGA-In ΝΑΙ   

2.8.2 HDMI ΝΑΙ   

2.8.3 DVI ΝΑΙ   

2.8.4 LAN ΝΑΙ   
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* σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο ISO 21118 

Στην τελική τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην 
τελική θέση. 

 

3.2 Έγχρωμο Εκτυπωτικό Πολυμηχάνημα γραφείου για την εξυπηρέτηση ομάδας εργασίας 

 

2.9 Θόρυβος σε κατάσταση λειτουργίας ≤ 39 dBA   

2.10 Ανάλυση DLP 
1.920 x 1.200 

(WUXGA) 
  

2.11 Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω:    

2.11.1 - Τηλεχειριστηρίου υπέρυθρων ακτινών (IR) ΝΑΙ   

2.11.2 - Σειριακής θύρας RS232 ΝΑΙ   

2.11.3 - Δικτυού RJ45 ΝΑΙ   

2.12 Δυνατότητα εμφάνισης εικόνας μέσα σε εικόνα PIP ΝΑΙ   

2.13 
Με φακό για προβολή από την πίσω μεριά της 
αίθουσας 
(προβολή από τα ~17 m σε οθόνη πλάτους 4 m ) 

NAI 
  

2.14 Βάση ανάρτησης-στήριξης του προβολικού Επιτοίχια   

2.15 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 έτη   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙ- 
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ- 
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ-
ΜΠΗ 

1. 
Φωτοτυπικό Μηχάνημα 
(Έγχρωμο λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών) 

Τεμάχιο 1   

1.1 Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο ΝΑΙ   

1.2 
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και αποστολή και 
λήψη Φαξ 

NAI 
  

1.3 
Ταχύτητα έγχρωμα / ασπρόμαυρα   
(σελίδες το λεπτό) 

Τουλάχιστον 
50 / 

Τουλάχιστον 
50 

  

1.4 Σκληρός δίσκος ≥ 250GB HDD   

1.5 Επεξεργαστής ≥ Dual Core   

1.6 System RAM  ≥ 4 GB   

1.7 
Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του 
συστήματος με Fiery Controller για να μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εργαλεία διαχείρισης χρωμάτων  

ΝΑΙ 
  

1.8 Λειτουργία Φωτοτυπίας (copy)    

1.8.1 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

1.8.2 Μέγιστη Ανάλυση αντιγράφου (ασπρόμαυρο) 
≥ 600 x 600 

dpi 
  

1.8.3 Μέγιστη Ανάλυση αντιγράφου (έγχρωμο) 
≥ 600 x 600 

dpi 
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1.8.4 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρο) 
≥ 50 σελίδες 

το λεπτό 
  

1.8.5 Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμο) 
≥ 50 σελίδες 

το λεπτό 
  

1.8.6 Άνω όριο μεγέθυνσης ≥ 400%   

1.8.7 Κάτω όριο σμίκρυνσης  ≤ 25%   

1.8.8 Βήμα μεγέθυνσης / σμίκρυνσης ≤ 1% βήμα   

1.9 Λειτουργία Σάρωσης εγγράφων (scan)    

1.9.1 Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα ΝΑΙ   

1.9.2 Μέγιστη περιοχή σάρωσης  A3   

1.9.3 Σάρωση σε USB stick / δίσκο ΝΑΙ   

1.9.4 Σάρωση σε δικτυακό φάκελο ΝΑΙ   

1.9.5 
Αποθήκευση σε τύπο αρχείου: JPEG, TIFF, PDF/A, 
PDF (με δυνατότητα αναζήτησης) 

ΝΑΙ 
  

1.10 Λειτουργία Εκτύπωσης (print)    

1.10.1 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ   

1.10.2 Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης 
≥ 1200 x 1200 

dpi 
  

1.10.3 Εκτύπωση από USB δίσκο (Type A USB port) ΝΑΙ   

1.10.4 
Απευθείας εκτύπωση από υποστηριζόμενους 
τύποι αρχείων:  TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS 

ΝΑΙ 
  

1.11 Λειτουργία Τηλεομοιοτυπίας (fax)    

1.11.1 Γραμμές Fax ≥ 1   

1.11.2 
Δυνατότητα εκτύπωσης από Η/Υ και αποστολή fax 
(LAN Fax) 

NAI 
  

1.11.3 Αποστολή ΦΑΞ σε φάκελο στο δίκτυο NAI   

1.11.4 
Αποστολή ΦΑΞ σε φάκελο σε διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

NAI 
  

1.12 Συνδέσεις     

1.12.1 Δίκτυο Ethernet 
10/100/1000 

Base-T 
  

1.12.2 Υποστήριξη Οδηγών εκτυπωτή για:    

1.12.2.1 Windows Server 2008, Windows Server 2012 NAI   

1.12.2.2 Windows 7, 8, 10 NAI   

1.12.3 USB (Print) USB 2.0   

1.12.4 
Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικής συσκευής για 
διασύνδεση υπάρχοντος αναγνώστη καρτών 
Cartadis TC11N 

ΝΑΙ 
  

1.13 Υποστήριξη από συμβόλαιο συντήρησης;    

1.13.1 
Μπορεί να μπει σε συμβόλαιο συντήρησης με 
δέσμευση σταθερής τιμής συμβολαίου 

ΝΑΙ 
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Στην τελική τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην 
τελική θέση, το κόστος μεταφοράς. Στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες 
καλωδιώσεις, βύσματα, υλικά συνδέσεων για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και όλα τα 
εγχειρίδια χρήσης, για την επιλογή του πιο συμφέροντος μηχανήματος θα συνυπολογίζεται και το ετήσιο 
δεσμευτικό κόστος του συμβολαίου συντήρησης για εκτύπωση 10.000 έγχρωμων σελίδων Α4 και 10.000 
ασπρόμαυρων σελίδων Α4. 

 

συντήρησης για τα πέντε επόμενα χρόνια 

1.13.2 Το συμβόλαιο συντήρησης καλύπτει κόστος:     

1.13.2.1 Ανταλλακτικών ΝΑΙ   

1.13.2.2 Αναλωσίμων ΝΑΙ   

1.13.2.3 Εργασία τεχνικού  ΝΑΙ   

1.13.3 Υποστήριξη (εύρεση ανταλλακτικών) 
≥ 8 χρόνια 

από σήμερα 
  

1.13.4 
Αναφέρετε τυχόν πάγιο κόστος συμβολαίου 
συντήρησης για ένα έτος (σε €) 

Να 
αναφερθεί 

  

1.13.5 
Αναφέρετε το ετήσιο κόστος εκτύπωσης 10000 
έγχρωμων σελίδων Α4 (σε €) 

Να 
αναφερθεί 

  

1.13.6 
Αναφέρετε το ετήσιο κόστος εκτύπωσης 10000 
ασπρόμαυρο σελίδων Α4 (σε €) 

Να 
αναφερθεί 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ  

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα2  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99202922_1] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 
Τ.Κ. 57001. Οικονομικές Υπηρεσίες του ΔΙΠΑΕ, Κτίριο Β΄ ΔΙ.ΠΑ.Ε.] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Ευστάθιος Συμεωνίδης] 
- Τηλέφωνο: [2310 474585] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.simeonidis@ihu.edu.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): 
[http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
 
CPV: 
38000000-5:«Εξοπλισμός Εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας»  
42991200-1: «Εκτυπωτικά μηχανήματα» 
38652120-7: «Βιντεοπροβολείς» 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99202922_1] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[01/2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
2
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
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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 αρμόδιοι3 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση4; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»5 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 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

 
 
 
 

                                                           
3
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

4
 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. 

5
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο6: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους7; 

[] 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   
(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. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

                                                           
6
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

7
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ8  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
8
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες9 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση10· 

2. δωροδοκία11,12· 

3. απάτη13· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες14· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας15· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων16. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου17 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 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 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.  

10
 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). 
11

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
12

 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). 

13
 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. 
14

 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. 

15
 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”. 

16
 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.". 

17
 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 ) 
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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;  

 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Εάν ναι, αναφέρετε19: 
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): 
[……][……][……][……]20 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)21; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν22: 

[……] 

 

                                                           
18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
21

 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 δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

22
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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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 
ασφάλισης23, 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; Διευκρινίστε: 
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 ;24 

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): 25 
[……][……][……] 

 

                                                           
23

  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).  

24
 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  

25
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου26; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις27 
: 
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 περιστάσεις28  
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 παράπτωμα29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

                                                           
26

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

27
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
28

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
29

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 30, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης31; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια32 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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 [] Ναι [] Όχι 

                                                           
30

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
31

  Πρβλ. άρθρο 48. 
32

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

ΑΔΑ: ΩΧ4Β46ΨΖ3Π-959





 

Σελίδα 71 

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, 
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  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200533: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

                                                           
33

  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 
παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής34

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 

                                                           
34

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής36: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες37 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y38 -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 

                                                           
35

 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

36
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
37

 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
38

 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς40, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς41: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες42, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 

                                                           
39

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα 
πέντε έτη. 

40
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 
41

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

42
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων43 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας44 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 

                                                           
43

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

44
  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

******* 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα .../../2017 μεταξύ  

α. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με ΑΦΜ 998814237, ΔΟΥ Z’ Θεσσαλονίκης,  που 

εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κώστα Θ. Γραμμένο και το οποίο 

εφεξής χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και   

αφετέρου του αναδόχου του έργου αυτού ..................................................................., που εδρεύει 

................., με ΑΦΜ ............ της ΔΟΥ .................. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον/την κ. ..............................., εφεξής καλούμενου «Αναδόχου»,  

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται δεκτά τα εξής: 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε από 

την αναθέτουσα αρχή με την με αρ. Διακήρυξης 03/2017 (στο εξής: «η προκήρυξη») και ο οποίος 

κατακυρώθηκε εν όλω ή εν μέρει (*διαγράφεται ανάλογα) στον ανάδοχο με την με αρ. πρωτ. …/…….2017 

απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας των ειδών του άρθρου 5 

της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού και Συμβατικού 

Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της παρούσας σύμβασης, καθώς και των τευχών δημοπράτησης. 

Άρθρο 1 
Προοίμιο 

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε από την αναθέτουσα 

αρχή με την με αρ. Διακήρυξης 03/2017 (στο εξής: «η προκήρυξη») και ο οποίος κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο με την με αρ. πρωτ. …/….2017 σχετική απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση προμήθειας των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, καθώς και των τευχών δημοπράτησης. 

 
Άρθρο 2 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

2.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις, οι οποίες ορίζονται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

2.2. Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

2.2.1. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
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2.2.2. Η προκήρυξη του διαγωνισμού. 

2.2.3. Η προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 3 
Γλώσσα της Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται 
σχετικά στην προκήρυξη. 

Άρθρο 4 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

4.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου πραγματοποιείται εγγράφως 
ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά. 

4.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 
Για την αναθέτουσα αρχή:  
Επωνυμία ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση 14Ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 
Τ.Κ. 57001 – ΠΟΛΗ  Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 2310/474585 fax 2310474570 
 
Για τον ανάδοχο:    
Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ταχ. κωδ. . . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . . 
Τηλ. . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . 

Άρθρο 5 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

5.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολική ή μερική (ανάλογα) εκτέλεση του έργου «Προμήθεια 
Επιστημονικού και Συμβατικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΔΙΠΑ.Ε.» και ειδικότερα η 
προμήθεια των παρακάτω ειδών [εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος στο αντίστοιχο τμήμα]: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (3D LAB) 

1.1 Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (scanning electron microscope, SEM) το οποίο 
περιλαμβάνει πλήρως ενσωματωμένο σύστημα EDS (energy-dispersive X-ray spectroscopy) για 
στοιχειακή ανάλυση δειγμάτων καθώς και υποστηρικτική συσκευή προετοιμασίας δειγμάτων. 

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 2.1 PIPETTE GUN 
2.2 TRANSILLUMINATOR 
2.3 VORTEX  
2.4 ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 
2.5 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 
2.6 ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
2.7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ 
2.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 
2.9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ 
2.10 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 
2.11 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ 
2.12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ 
2.13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
2.14 ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ 
2.15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 
2.16 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  
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2.17 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 
2.18 ORBITAL SHAKER 
2.19 MICROPLATE READER 
2.20 ΝΑΝΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 
2.21 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ  
2.22 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1 Προβολικό μηχάνημα τεχνολογίας laser συνοδευόμενο από ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 
181 ιντσών και άνω. 

3.2 Έγχρωμο Εκτυπωτικό Πολυμηχάνημα γραφείου για την εξυπηρέτηση ομάδας εργασίας. 

5.2 Ειδικότερα, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία, κατά το 
χρόνο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και, εν γένει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, τα παραδοτέα, 
όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α. 

5.3. Ο ανάδοχος παρέχει στην επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του Έργου (στο εξής: 
«Επιτροπή») πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό 
αυτό, ο ανάδοχος συντάσσει εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες 
υποβάλλει στην Επιτροπή, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από την τελευταία. 

5.4. Ο ανάδοχος συντάσσει, επίσης, και υποβάλλει στην Επιτροπή, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες 
δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης του 
άρθρου 7 της παρούσας. 

5.5. Ο ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της σύμβασης και επιτρέπει στην 
Επιτροπή να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/ και να παίρνει 
αντίγραφά τους. 

Άρθρο 6 
Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου 

Η σύμβαση συμφωνείται ως ορισμένης διάρκειας και ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην παράδοση και 
εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 7 
Αμοιβή του Αναδόχου – τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

 
7.1. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

7.2. Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος …. της υπ’ αριθ. 
../….. Διακήρυξης ορίζεται σε … (…) €, πλέον ΦΠΑ ποσού … (…) €. 

7.3. Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται, εξ ολοκλήρου σε ευρώ, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες 
που ισχύουν στο δημόσιο, μετά την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών παραστατικών/ 
δικαιολογητικών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή 
Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι 
και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

7.4 Κατά τις πληρωμές παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 64 του ν. 4172/2013. 
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7.5. Επιπρόσθετα, στον Ανάδοχο επιβάλλεται α) Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 
4412/2016), 0,06%  και β) Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1191 Υ.Α. ΦΕΚ 
969/Β΄/22.03.2017), 0,06%. Σημειώνεται ότι οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
7.6 Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 8 
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης 

8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. 

8.2. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που 
δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη 
του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του ανάδοχου. 

8.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της 
σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της 
διακοπής καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 

8.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής και την ομαλή 
εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 

8.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στην γνωστοποίηση της παραγράφου 9.3. του παρόντος άρθρου, ενεργοποιείται 
αυτοδικαίως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου. 

8.6. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της σύμβασης. Μετά την 
ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή, η σύμβαση 
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της 
αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9 
Καθυστερήσεις Εκτέλεσης 

Εάν ο ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών 
που ορίζονται στη σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες αρμοδιότητες που της 
παρέχει η σύμβαση, η προκήρυξη ή ο νόμος, να απαιτήσει ως πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης, μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της 
και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, ποσό ύψους είκοσι ευρώ (20,00 
€). 
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Άρθρο 10  
Παράδοση του Έργου 

10.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση και εγκατάσταση των οριζομένων στο άρθρο 5 και στο 
Παράρτημα Α υπό προμήθεια αντικειμένων, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. 

10.2. Η παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία θα γίνει εντός 60 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Άρθρο 11 
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

11.1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο έχει η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία συστήθηκε με την με αρ. πρωτ. …/…… 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συν. Δ.Ε. …/………… - θέμα …..). 

11.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

11.3. Αρμόδιοι συνεργάτες, στελέχη και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης του αναδόχου 
υποχρεούνται να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

11.4. Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την έγκριση που παρέχει η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής τους, που το 
διαβιβάζει αρμοδίως, για την προώθηση της πληρωμής του αναδόχου, κατά τα στο επόμενο άρθρο 
οριζόμενα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της προκήρυξης και του νόμου περί 
παραλαβής. 

 
Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις εργοδότη 

12.1. Ο Εργοδότης επιτρέπει την πρόσβαση στο αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου σε όλους τους χώρους 
όπου είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

12.2. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα έχει και την 
συνολική ευθύνη της επικοινωνίας μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη. 

12.3. Όλα τα ερωτήματα οφείλει ο Εργοδότης να τα αποστέλλει στον Ανάδοχο εγγράφως μέσω fax ή email, 
ώστε να παίρνουν βεβαίωση χρονολογίας κοινοποίησης. 

 
Άρθρο 13 

Υποκατάσταση Αναδόχου  

13.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Εργοδότη.  

13.2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Εργοδότη, ο τελευταίος 
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 
Σύμβασης. 

13.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρους του έργου σε υπεργολάβο, 
υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος του 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως 
αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.  
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Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

14.1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
καθώς και τη σχετική προσφορά του στο πλαίσιο του διεξαχθέντος διαγωνισμού. 

14.2. Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να συμφωνούν, 
από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα σύμβαση, στην προκήρυξη και στα υπόλοιπα συμβατικά 
τεύχη. 

14.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: 

14.3.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 
σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο 
της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την 
παράλειψή της στο μέλλον. 

14.3.2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδειά της. 

14.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: 

14.4.1. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην 
αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς, απώλειας ή ελαττωματικής εγκατάστασής τους σε πλήρη 
αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην 
αναθέτουσα αρχή. 

14.4.2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων 
και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού 
ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

14.4.3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την αναθέτουσα 
αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει με δαπάνες του καθώς 
και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή αποδεικτικών στοιχείων, την αναθέτουσα αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 
μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

14.5. Εκχώρηση της Σύμβασης: 

14.5.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται, 
όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες, υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και 
παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της αναθέτουσας αρχής, κατά τον νόμο. Τα 
πρόσωπα αυτά ουδεμία συμβατική σχέση αποκτούν με την αναθέτουσα αρχή. 

14.5.2. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, το 
δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του αμοιβής. 

14.6. Υπεργολαβία (ισχύει σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει υπεργολάβο): 
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14.6.1. Ο ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
αναφέρονται στην προσφορά του. 

14.6.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία συμβατική σχέση με την αναθέτουσα αρχή. 

14.6.3. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων του. 

14.6.4. Ο ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και 
εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα 
εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των 
κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

14.6.5. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη 
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 
αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

14.6.6. Εάν ο ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 15 

Καταγγελία της Σύμβασης 

15.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο 
λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την αναθέτουσα αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, 
εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης 
μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. 

15.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους 
της αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο 
αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

15.3. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 17 
αυτής. 

Άρθρο 16 
Έκπτωση του Αναδόχου 

16.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της σύμβασης και των λοιπών 
συμβατικών τευχών. 

16.2. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη 
διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του. 

16.3. Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου 
κατά τα λοιπά του άρθρου 17 αυτής. 

16.4. Η μη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία 
περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική 
σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 
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Άρθρο 17 
Λύση της Σύμβασης 

17.1. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση 
κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

17.2. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν σχετικής 
δήλωσης της αναθέτουσας αρχής: 

17.2.1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

17.2.2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο ή εργασία 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη), υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία δύναται να αρνηθεί να παραλάβει το σύνολο του έργου, εφόσον δεν αρκεί η μερική εκπλήρωση. 

17.2.3. Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα 
ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 

17.3. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης της σύμβασης μέρους αυτής 
καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της σύμβασης. 

17.4. Η καταβολή προς τον ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 
της προκήρυξης. 

17.5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι του 
αναδόχου. 

Άρθρο 18 
Επίλυση Διαφορών 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισμού οποιασδήποτε 
διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν καθιερώνει ρήτρα 
διαιτησίας. Επί διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και, 
συγκεκριμένα, από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. 

Άρθρο 19 
Εγγυητική επιστολή 

Σημειώνεται ότι για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. … 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …, ποσού … (…) €, με ημερομηνία λήξης την …, σύμφωνα με το άρθρο 18 
της διακήρυξης και τη διάταξη του άρθρου .. του ν. 4412/2016.  

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή και δύο (2) έλαβε ο 
ανάδοχος.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης  

 

IV.1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

 

Στην Προκήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: ___________________________________________________________ 

 

Ημερομηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

 

Προς το  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ______________ για ευρώ __________ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς, δια της παρούσης επιστολής, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………………….. 
ευρώ (………………………….€) υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία ………………….., που εδρεύει …………..………….. (ή σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας, Σύμπραξης ή Ένωσης, υπέρ των εταιριών (1)________, (2) ___________, κ.λπ. ατομικά για 
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
ένωσης προσφερόντων), δια την συμμετοχή της εις τον από εσάς διενεργούμενο Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 
02/2017 της _________, ο οποίος θα διεξαχθεί την ………………, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια 
Επιστημονικού και Συμβατικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των Αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι τις … και καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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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IV.2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

Στην Προκήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης: ___________________________________________________________ 

 

Ημερομηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

 

Προς το  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ______________για ευρώ__________ 

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία με την επωνυμία …………… (ή Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση ……………), η οποία 
εδρεύει …………… (Νομός, Δήμος, οδός, αριθμός, Τ.Κ.) πρόκειται, ως ανάδοχος του έργου για την «Προμήθεια 
Επιστημονικού και Συμβατικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 
να συνάψει μαζί σας, ως αναθέτουσα αρχή του ως άνω Διαγωνισμού, τη με αριθμό …………. σύμβαση εκτέλεσης του 
ως άνω έργου, συνολικής αξίας ……… ευρώ και ότι, σύμφωνα με σχετικό όρο στην ως άνω σύμβαση, η Εταιρία με την 
επωνυμία …………… (ή Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση ……………) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ……………, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

Ενόψει των ανωτέρω, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς, δια της παρούσης επιστολής, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 
……………………………….. ευρώ (………………………….€), υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή 
της Σύμπραξης ή, σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων, υπέρ των εταιριών 1) _____________, 2) _______________ 
κ.λπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ως άνω Ένωσης προσφερόντων) για την καλή εκτέλεση εκ μέρους της εταιρίας με την επωνυμία 
……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Σύμπραξης ή της Ένωσης) της ως άνω σύμβασης. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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, μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι τις ……………… (ημερομηνία) και καλύπτει μόνο τις από την ανωτέρω σύμβαση απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

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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