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ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΟΡΙΑΚΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                      
Σαχ. Δ/νςθ: Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων 
Σαχ. Κϊδικασ:  45100 
Πλθροφορίεσ: κ. Ιωάννα Μπζμπθ 
Σθλζφωνο:     +30 2651 007352 
FAX:              +30 2651 007077 

e-mail :          impempi@gmail.com 

 

        Ιωάννινα, 11/5/2017 

Αρικ.Πρωτ.  6020 

ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

(Διόρκωςθ άρκρου 5 και άρκρου 13γ) 
 

υνοπτικόσ   Διαγωνιςμόσ  
( αρκρ. 117 του ν.4412/2016) 

(Σμθματικόσ ανά ομάδα αναλωςίμων) 
 

Προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων ανά τμιματα 
 

Σο Σμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν του Ινςτιτοφτου Μοριακισ Βιολογίασ  του Ιδρφματοσ 
Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ/ΙΜΜΒ-ΒΕ) ενδιαφζρεται να προμθκευτεί εργαςτθριακά 
αναλϊςιμα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ τριάντα επτά  χιλιάδων εννιακοςίων 
ογδόντα ζξι ευρϊ και είκοςι εννζα λεπτϊν (37.986,29€) πλζον ΦΠΑ 24%, και ςυνολικά 
ςαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριϊν (47.103,00€)ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%. 
Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ επιμερίηεται ςτα κάτωκι τμιματα (ομάδεσ) εργαςτθριακϊν 
αναλωςίμων: 
 
ΣΜΘΜΑ 1ο: Εκλεπτυςμζνα και ποικίλα χθμικά προϊόντα, CPV 24900000-3 
Προχπολογιςμόσ:  4.403,22ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 2ο: Εργαςτθριακά Είδθ, CPV 33790000-4 
Προχπολογιςμόσ:  527,42 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 3ο: Χθμικά (Ανόργανα, Οργανικά), CPV 24300000-7 
Προχπολογιςμόσ:  2.240,32 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 4ο: Αντιδραςτιρια Εργαςτθρίων, CPV 33696500-0 
Προχπολογιςμόσ:  1.408,87 ευρϊ,  προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 5ο: Τλικά ανάλυςθσ κυτταρικοφ φαινοτφπου- Ανοςοςφαιρίνεσ, CPV 33651520-9 
Προχπολογιςμόσ:  3.370,97 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 6ο: Τλικά και ζνηυμα κλωνοποίθςθσ/αναςυνδυαςμζνου DNA-Αλυςιδωτισ 
αντίδραςθσ πολυμεράςθσ και αλυςιδωτισ αντίδραςθσ πολυμεράςθσ πραγματικοφ 
χρόνου,  CPV 3895000-9, 38951000-6, 24965000-6 
Προχπολογιςμόσ:  8.460,48 ευρϊ,  προ ΦΠΑ 
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ΣΜΘΜΑ 7ο: Αντιορροί- CPV 33651510-6 
Προχπολογιςμόσ:  2.379,03 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 8ο: Τλικά καλλιζργειασ κυττάρων- Θρεπτικά μζςα εργαςτθριακισ 
κυτταροκαλλιζργειασ, CPV 24931250-6 
Προχπολογιςμόσ:  5.829,84 ευρϊ,  προ ΦΠΑ 
 
ΣΜΘΜΑ 90: Εργαςτθριακά πλαςτικά-τρυβλία, ΚΩΔ.24931250-6, ςιφϊνια CPV 38437100-8,   
φιάλεσ  πεπλατυςμζνεσ CPV 39225720-8, φίλτρα CPV 42514300-5, εξαρτιματα και ρφγχθ 
ςιφωνίων  CPV 38437110-1, ςωλθνάρια 33192500-7,  ςφριγγεσ CPV 33141310-6, διάφορα  
εργαςτθριακά πλαςτικά CPV  19520000-7, γάντια μιασ χριςθσ CPV 18424300-0 
Προχπολογιςμόσ:  9.366,13 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
 
Ο ςχετικόσ Πίνακασ των προσ προμικεια ειδϊν (Πίνακασ ανάλυςθσ Σεχνικισ Προςφοράσ) 
παρατίκεται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 
 
Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςει 
μόνο τθν τιμι. 

Σο κόςτοσ κα βαρφνει το ΚΑΕ 19/710/2515, (Kζντρο Κόςτουσ 225) 
 

  ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ     ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(12 θμζρεσ μετά από τθν ανάρτθςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΗΔΜΗΣ)              
    

Ημερομθνία Ημζρα Ώρα  ΙΣΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ  

Ημ. Μθν. Ζτοσ Εβδομάδασ   Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων 

24/05/2017 ΣΕΣΑΡΣΘ 14:00  Κτιριο Ε5 

Ιςόγειο  

Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Βιοιατρικϊν Ερευνϊν του 

ΙΜΒΒ/ΙΣΕ, ςτο κτιριο Ε5 ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων, μζχρι τθν Σετάρτθ, 24.05.2017 

και ϊρα 14.00, θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ : Ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

  

Α’  ΜΕΡΟ :  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Άρκρο 1: ΕΙΑΓΩΓΘ 
Σο Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ  είναι  Ν.Π.Ι.Δ. του ευρφτερου Δθμοςίου Σομζα   και 

ανικει ςτισ μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ. Η κφρια δραςτθριότθτά του είναι Ερευνθτικό 
Κζντρο. Σο Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ-Σμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν 
του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα Αρχι) προκθρφςςει 
ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό, για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων   με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ 
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μόνο τθν τιμι ανά τμιματα. Σα προσ προμικεια αναλϊςιμα περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 

ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ  
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
καταχωρικθκε ακόμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ και 
ςυγκεκριμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.forth.gr/, ςτο ςφνδεςμο 
http://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g. Περίλθψθ τθσ παροφςασ αναρτικθκε ςτο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςφμφωνα με το Ν.3861/2010. 

Άρκρο 2: ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν 

διαφορετικά, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ανακζτουςα Αρχι 

Σο Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ-Σμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν του 
Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ που εδρεφει ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων, το 
οποίο, με τθν υπϋ αρικ. 351/24-6/21.4.2017 πρακτικοφ  απόφαςθ  του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου του ΙΣΕ, προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.  

Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  

Η  Γραμματεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  Κτιριο Ε5, Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων 

Αρμόδιοσ Τπθρεςίασ Διενζργειασ 

H   κ. Ιωάννα Μπζμπθ, Διοικθτικι Τπάλλθλοσ του Σμιματοσ Βιοιατρικϊν ερευνϊν του ΙΜΒΒ, 
που παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ +30-
2651007352, fax +30-2651007077,      e-mail: impempi@gmail.com 

Προκιρυξθ 
Η παροφςα προκιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το 
Παράρτθμα Ι: Πίνακασ ανάλυςθσ τεχνικισ προςφοράσ, το Παράρτθμα ΙΙ: Τποδείγματα και το 
Παράρτθμα ΙΙI: Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ). 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  

Σο αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

Προςφζρων 

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό 
και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ φμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Εκπρόςωποσ 

Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Προςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Προςφζροντα ι τον νόμιμο  εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Αντίκλθτοσ 
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Σο πρόςωπο που ο Προςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, 
fax, κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ με τον Προςφζροντα. 

Ανάδοχοσ 

Ο Προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει φμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Κατακφρωςθ 

Η απόφαςθ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου 
ςτον Ανάδοχο. 

φμβαςθ 

Η ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία 
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 

υμβατικό Σίμθμα 

Η τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο.  

Επιτροπι Παραλαβισ  

Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν 
επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των 
αναλωςίμων. 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων  

Αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ ενςτάςεων και προςφυγϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό.  

Άρκρο 3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα: 

Με το άρκρο 117  του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

  ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ 

Οι Προςφζροντεσ δικαιοφνται να υποβάλουν ζνςταςθ: 

α. κατά τθσ Προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ  

β. κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ ωσ εξισ: 

α. Κατά τθσ Προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, μζχρι και  ςε πζντε θμζρεσ πριν από τθν  
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν θμερομθνία διενζργειασ.  

β. Κατά των πράξεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθσ 

κοινοποιιςεωσ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξεωσ.  

 Για το παραδεκτό τθσ αςκιςεωσ τθσ ενςτάςεωσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ αυτισ και θ 

προςκόμιςθ καταβολισ παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το εν τοισ εκατό 

(1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Η ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ 

όροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που 

προβλζπονται ςτθν Προκιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια 

και εμπειρία. 

το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, 

τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Προκιρυξθσ. Προςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ 

αντίκετουσ προσ τθν Προκιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και 

απορρίπτονται. 

Σα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ φμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τα τεχνικά 

φυλλάδια/εγχειρίδια επιτρζπεται να υποβλθκοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά τα 

οποία υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 

μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

Άρκρο 4: ΑΙΣΘΘ - ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΩΝ 

ε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Προκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν 

αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό 

ςελίδων, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν Τπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. 

Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 

παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Προκιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθν Τπθρεςία Διενζργειασ, 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ 

Προκιρυξθσ μζχρι τισ   19/05 /2017 και ϊρα 12:00. 

Άρκρο 5: ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Κτθρίου Ε5 ςτο οποίο ςτεγάηεται το Σμιμα 
Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν του ΙΜΒΒ/ΙΣΕ,  που βρίςκεται ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων,  
τθν  24/05/2017  θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14:00. 
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Άρκρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν  κφρια επαγγελματικι απαςχόλθςθ τουσ κατά τα τελευταία τρία (3) 

ζτθ τθν εμπορία εργαςτθριακϊν αναλωςίμων και άλλων ςυναφϊν προϊόντων που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ 

υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 

κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997. 

Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι μορφι για τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε υποψιφιοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο 

διαγωνιςμό αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δεν μπορεί, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, να υποβάλει περιςςότερεσ από μία προςφορζσ για τθν κάκε τμιμα 

αναλωςίμων.  

Άρκρο 7: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

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

Όταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

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

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

 (α) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(β) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.  
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(γ)  εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν 
βρίςκονται ςε μία από τισ παραπάνω καταςτάςεισ προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-
2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Άρκρο 8:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν  το προβλεπόμενο από το 

άρκρο   79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ . 

Άρκρο 9: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Προςφζροντεσ για  δφο (2)μινεσ  

προςμετροφμενουσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι μζχρι 

τθν   24/07/2017. Η ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί 

από τθν Τπθρεςία Διενζργειασ,  κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 

παραπάνω οριηόμενο. 

Άρκρο 10: ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ των 

προσ προμικεια αναλωςίμων.  

Άρκρο 11: ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα, περιςςότερα 

ι όλα τα τμιματα ( ομάδεσ) αναλωςίμων, αλλά δεν μποροφν να υποβάλλουν προςφορά 

για μερικά από τα είδθ του κάκε τμιματοσ.  

Άρκρο 12: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ  για κάκε τμιμα τοποκετοφνται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε 
δφο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφθμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ που είναι δυνατό να 
αναφζρονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σα εγχειρίδια που κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά, 
μποροφν να υποβάλλονται μόνον ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Η λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ Διενζργειασ 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Προκιρυξθσ και ο αρικμόσ αυτισ και το τμιμα για το οποίο 
υποβάλλεται  

 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
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 Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα 

Ο ενιαίοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ περιζχει τουσ εξισ ςφραγιςμζνουσ τρείσ (3) υπό-
φακζλουσ: 

1. Τπό-Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ο οποίοσ περιζχει : 

α. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 1 του Παραρτιματοσ ΙΙ. 

β. το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 

παροφςα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. 

γ. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι υποψιφιοι  
ανάδοχοι κα δθλϊνουν: 

1) τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

2) ότι ςυνζταξαν τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 
οποίων ζλαβαν γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

3) αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 19 τθσ παροφςθσ. 

4) ότι δεςμεφονται να προςφζρουν τα είδθ, μετά από ηιτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
με τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ τουσ για το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ μπορεί να ςυμπεριλάβει οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία κρίνει ότι 
είναι απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 

2. Τπό-Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ  ο οποίοσ περιζχει τθν Σεχνικι προςφορά ςφμφωνα 
με τον Πίνακα ανάλυςθσ τεχνικισ προςφοράσ του Παραρτιματοσ Ι. Ο πίνακασ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ υπογράφεται, επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον ςυμμετζχοντα (ι τον 
νόμιμο εκπρόςωπο αυτοφ κ.λπ. κατά περίπτωςθ) και εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ τθσ 
μιασ ςελίδασ, μονογράφονται όλεσ από αυτόν. 

3. Τπό-Φάκελοσ Οικονομικισ προςφοράσ ο οποίοσ περιζχει τθν οικονομικι προςφορά  με 
ςυμπλθρωμζνο το Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 2 του 
Παραρτιματοσ ΙΙ.  

            Σο ςφνολο των προςφερόμενων ειδϊν με τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ κα πρζπει να είναι 
ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τον Πίνακα ανάλυςθσ τεχνικισ προςφοράσ  του Παραρτιματοσ 
Ι. 

            Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο κάκε τμιματοσ αναλωςίμων. 
Προςφορά για μερικά μόνο από τα είδθ του τμιματοσ απορρίπτεται. 

             Θ οικονομικι προςφορά κα ςυντάςςεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ και οι τιμζσ κα 
δίνονται χωρίσ Φ.Π.Α. 

ε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
κατιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ". 

Οι τιμζσ, κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΤΡΩ. 

τισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ  επιβαρφνει. 

Οι υπό-φάκελοι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του 
κυρίωσ φακζλου. 
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Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο, και τα χαρακτθριςτικά που 
κακορίηονται ςτθν Προκιρυξθ και να φζρουν τθν υπογραφι του Προςφζροντα ι του 
Εκπροςϊπου του, ενϊ όλεσ οι ςελίδεσ τουσ κα πρζπει να μονογράφονται από τον ίδιο.  

Δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 
οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
προςφζροντα. 

Άρκρο 13: ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ και 
μζχρι τθν  ϊρα διενζργειάσ του 

είτε 

β. να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, και 
πρωτοκολλοφνται με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία 
Διενζργειασ μζχρι τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με ευκφνθ του 
Προςφζροντοσ. 

γ. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά κα πρζπει να υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι 
μορφι CD (ςε επεξεργάςιμο αρχείο word ι excel) αντίςτοιχα ςτον κάκε Τποφάκελο 
(τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ).   

Η Τπθρεςία Διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ 
των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. 

Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν 
ζγκαιρα ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Προςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν 
αποςφραγιςκεί. 

Άρκρο 14: ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και 
παραλθφκεί, γίνεται δθμόςια, από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν Προκιρυξθ. 

Η αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν  παρακάτω διαδικαςία : 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ που περιζχει τα δικαιολογθτικά κακϊσ και ο φάκελοσ 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά και θ 
Σεχνικι προςφορά κατά φφλλο εκτόσ από τα  prospectus. 

Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να αποςφραγίςει τον φάκελο 
των δικαιολογθτικϊν των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν ςε μια 
δθμοςία ςυνεδρίαςθ.  

Άρκρο 15: ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ / ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τθν ορκότθτα 
και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί και καταγράφει τα 
αποτελζςματα του ελζγχου ςτο Πρακτικό τθσ.  
Η Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα και τθν ιςχφ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Η 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Προςφζροντεσ 
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να παράςχουν τισ ςχετικζσ διευκρινιςεισ για τα δικαιολογθτικά μζςα ςε τρείσ (3) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ ηθτθκοφν. 

Ελζγχει επίςθσ τθν πλθρότθτα και το περιεχόμενο των Σεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει εάν ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  

Η αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ ςυντάςςει και υπογράφει ςχετικό πρακτικό ςτο οποίο 
καταγράφει τον ζλεγχο πλθρότθτασ και ιςχφοσ εγγράφων και δικαιολογθτικϊν και τθν 
αξιολόγθςθ του περιεχόμενου τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ.  

Άρκρο 16: ΔΕΙΓΜΑΣΑ-ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ 

Η ανακζτουςα αρχι εφόςον το κεωρεί απαραίτθτο, δφναται να ηθτιςει από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ δείγματα των προσ προμικεια ειδϊν ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 214 του Ν. 4412/16. Σα δείγματα κατατίκενται ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία εισ διπλοφν (δείγμα-αντιδείγμα) εκ των οποίων το ζνα αποςτζλλεται απευκείασ 
από τθν επιτροπι για πρακτικι δοκιμαςία. Σα δείγματα των προςφερόντων οικονομικϊν 
φορζων αξιολογοφνται κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ με πρακτικι 
δοκιμαςία. Η ζγκριςθ των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν 
τεχνικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο μετά τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ. Η 
επιςτροφι των δειγμάτων ςτουσ προςφζροντεσ γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
11 του άρκρου 214 του Ν. 4412/16. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που 
λαμβάνονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, βαρφνει τουσ προμθκευτζσ και δεν 
καταβάλλεται.  

Άρκρο 17: ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά το προθγοφμενο ςτάδιο επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία Διενζργειασ ςτουσ 
Προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. Ακολοφκωσ κα αποςφραγιςκοφν οι 
οικονομικζσ προςφορζσ, ενϊπιον των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων 
αναδόχων. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ελζγξει το 
περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν και κα προχωριςει ςτθν  κατάταξθ τουσ με 
αφξουςα ςειρά τθσ ςυνολικισ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ανά ομάδα αναλωςίμων 
άνευ ΦΠΑ για τθν κάκε ομάδα αναλωςίμων. 

Ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο προςφζρων με τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ τθν τιμι  υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροί τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 
όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

ε περίπτωςθ που θ χαμθλότερθ τιμι ζχει δοκεί από δφο ι περιςςότερουσ προςφζροντεσ, 
για τθν ίδια ομάδα αναλωςίμων, για τθν ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει κλιρωςθ ενϊπιον 
των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων. 

Άρκρο 18: ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όμωσ ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει 
από Προςφζροντα τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ 
του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι 
διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι  για τον Προςφζροντα και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 

Σζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα 
είναι μικρότερο των τεςςάρων (4) εργαςίμων θμερϊν. 
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Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από Προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. 

 

ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Άρκρο 19:  ΠΡΟΚΟΜΙΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ (προςωρινόσ 
ανάδοχοσ) ανά τμιμα  αναλωςίμων ςτον πρόκειται να γίνει κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, 
καλείται εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε 
μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ να 
υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
παρακάτω, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του 
άρκρου 7 τθσ παροφςθσ:  

α. Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι 
άλλθσ αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο 
κα βεβαιϊνεται το ειδικό επάγγελμά τουσ κακϊσ και θ άςκθςι του κατά το ζτοσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

β. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 
τριμινου.   

Σα νομικά πρόςωπα οφείλουν να προςκομίςουν απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου των 
νομίμων εκπροςϊπων τουσ (αναλόγωσ με τθν νομικι μορφι των όπωσ για τουσ 
Ομόρρυκμουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., για τον 
Πρόεδρο, Δ/νοντα φμβουλο και τα μζλθ Δ.. για Α.Ε., ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου για τουσ νόμιμουσ εκπρόςωπουσ τουσ). 

γ. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ του τελευταίου εξαμινου, 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί 
εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

δ. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

ε. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να  
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτθν καταβολι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ. 

ςτ. Πιςτοποιθτικό ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν 
καλφπτουν ςτο ςφνολο όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο 
προςφζρων δεν βρίςκεται ςε αντίςτοιχθ κατάςταςθ, 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ 
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βεβαίωςθ του Προςφζροντα, ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Η θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κα γίνει ςε 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί και ανακοινωκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι 
διαγωνιηόμενοι δικαιοφνται να παραβρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ του 
φακζλου των δικαιολογθτικϊν και να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν. 

τθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα 
προςφορά δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ανωτζρω ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται ςτον διαγωνιηόμενο που 
προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα προςφορά με τθν προχπόκεςθ ότι και αυτόσ 
κα προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα ανωτζρω δικαιολογθτικά. 

Αν κανζνασ από τουσ διαγωνιηομζνουσ δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΣΕ 
ζπειτα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ για τον διαγωνιςμό επιτροπισ. τον ανάδοχο 
αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ εγγράφωσ. 

Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ φμβαςθ 
κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί το δε ζγγραφο (φμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον 
αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Άρκρο 20:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ 

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του 

ν.4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, και ιδίωσ: α) για  

παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ, β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, γ) εάν 

υπάρξει μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με τθν υπό ανάκεςθ προμικεια. 

Άρκρο 21:  ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ  

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι φμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει 
όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ. 

Η φμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν, καταρτίηεται με βάςθ  τθν Κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν Προκιρυξθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ φμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν λιψθ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 

(α) τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ 
προςϊπων, τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ φμβαςθ. 

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ φμβαςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δ.. του ΙΣΕ.  
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ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Άρκρο 22:  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο 
Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 

αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτα Ιωάννινα.  

Άρκρο 23: ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ θ οποία να καλφπτει ποςοςτό 5%, επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α., 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1β) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και το 

Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Θ εγγφθςθ αυτι δεν απαιτείται εφόςον θ ςφμβαςθ είναι 

αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ. 

ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Άρκρο 24: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Η διάρκεια παράδοςθσ των αναλωςίμων από τον ανάδοχο ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα ζξι 

(6) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ προμικειασ, μετά από 

ςυνεννόθςθ  και αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Η προκεςμία αυτι δφναται να παρατακεί για ζνα ακόμθ μινα, εφ’ όςον τοφτο ηθτθκεί 
εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα από τον ανάδοχο θ τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Άρκρο 25: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Η παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται τμθματικά κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν 

Ανακζτουςα αρχι. Η παραλαβι των αναλωςίμων, κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ, θ 

οποία κα οριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Άρκρο 26: ΜΕΣΑΘΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ 

τθσ παράδοςθσ των αναλωςίμων εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για ςυνολικό χρονικό 

διάςτθμα ενόσ επιπλζον μινα και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον 

Ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ  και λεπτομερι 

ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε 

για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο. 
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ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Άρκρο 27: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

Η πλθρωμι του υμβατικοφ Σιμιματοσ κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
των προϊόντων τα οποία κα παραδίδονται τμθματικά μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ . 

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 

προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν 

χρθματικϊν ενταλμάτων. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε 

άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Άρκρο 28: ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ φμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα 

πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ φμβαςθ και κα 

ςτεροφνται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, 

πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά υλικά) και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, 

λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Προκιρυξθ ι 

επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. ε 

περίπτωςθ που κατά τθ χριςθ των αναλωςίμων αποδειχτεί ότι τα προϊόντα, αν και 

τυπικά διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται 

ςτθν προκιρυξθ, δεν διακζτουν τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτθριςτικά, θ Ανακζτουςα 

Αρχι κα ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο προκειμζνου να προβεί ςτθν άμεςθ 

αντικατάςταςι τουσ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ του αναδόχου να προβεί ςτθν 

αντικατάςταςι τουσ, τότε θ Ανακζτουςα αρχι μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ενϊ ο 

Ανάδοχοσ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι του ςε οποιοδιποτε μελλοντικό διαγωνιςμό 

τθσ Ανακζτουςασ αρχισ. Συχόν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ αρχισ. 

Άρκρο 29: ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ 

Η φμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ δφναται  να τροποποιθκεί χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016. 

Άρκρο 30: ΕΚΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ φμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 Άρκρο 31: ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ  

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων μζχρι τθν  θμερομθνία οριςτικισ 

Παραλαβισ τουσ, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από 

κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 
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Άρκρο 32: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΙΘ  
 
Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα 
παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ Προμικειασ, μζχρι τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι 
απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι, ακόμθ και αντικατάςταςι τουσ. 
Μετά τθν Οριςτικι Παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Άρκρο 33: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

δζκα (10) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

Άρκρο 34: ΛΤΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ φμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ φμβαςθ, παρά τισ 

προσ τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ φμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

γ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι 

ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε 

βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων 

δ) εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 

του επαγγζλματόσ του 

Σα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ 

μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, 

κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε 

τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 

προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι 

κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
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Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ φμβαςθ, πλθν εκείνων που  

επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

Σο ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει 

τθν αξία του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του 

Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα 

με  τθν φμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων 

και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν.  

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για 

κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του υμβατικοφ Σιμιματοσ που 

αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ 

εκτελζςεωσ τθσ φμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ  

ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 

 
Ονοματεπϊνυμο 
ι Επωνυμία εταιρείασ 

 

ΑΦΜ  

Διεφκυνςθ  Σ.Κ.  

Σθλζφωνα  

Θλεκτρονικι δ/νςθ  

 
ΣΜΘΜΑ 1ο  
Εκλεπτυςμζνα και ποικίλα χθμικά προϊόντα, CPV 24900000-3 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

    
 

υςκευαςία 
Ποςότ

θτα 
Απάντθςθ 

Προμθκευτι 

 
χόλια 

Ανακζτουςα
σ Αρχισ 

 
ΣΜΘΜΑ 2ο 
Εργαςτθριακά Είδθ, CPV 33790000-4 

1 Kit αντιδραςτθρίων για ψθφιακι 
ποςοτικι μζτρθςθ ποιότθτασ 
δείγματοσ γενωμικοφ DNA, με εφροσ 
50 - 40,000+ bp και ακρίβεια 20%. 
Perkin-Emer (CLS760685) 

 

kit  5   

2 BCA Protein kit, Thermo Scientific 
23225  

kit  1   

3 Roti®-Quant universal for protein 
quantitation,  200 assays 

kit 1   

4 Qubit RNA HS Assay kit 100 assays 
Thermo Scientific 

kit/100rxns 

2 
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α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
 

χόλια 
Ανακζτουςασ 

Αρχισ 

1 LightCycler Capillaries 
(20uL), for qPCR, Roche 
04.929.292.001 

πακζτο 
(5Χ 
κουτιά 
των 
96) 

2   

 
ΣΜΘΜΑ 3ο 
Χθμικά (Ανόργανα, Οργανικά), CPV 24300000-7 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1 Agarose, Molecular Biology 
Grade 

250g 1   

2 Acrylamide - Solution (30%) - 
Mix 29:1 Molecular Biology 
grade 

500ml 1   

3 Γλυκίνθ  για SDS-PAGE 1kg 1   

4 Τπερκειϊκό αμμωνιo 
(Ammonium Persulphate) 
για SDS-PAGE 

25g 1   

5 Αντιδραςτιριο  TEMED  
(N,N,N′,N′-
Tetramethylethylenediamine
;) ,~99%,  για SDS-PAGE 

25 ml 1   

6 Trizma base, Analytical 
grade, για SDS-PAGE 

1 kg 2   

7 Αικανόλθ, Ethanol 70%,  5 lt 5   

8 Ethanol 99% 1L 1   

9 Sodium chloride  1kg 3   

10 Tween 20 500mL 1   

11 Methanol 2,5L 5   

12 Acrylamide 30 % solution  
acrylamide/ bisacrylamide  
37,5:1 

1L 1   
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13 DMSO 50mL 1   

14 Pregnant mare's serum 
gonadotropin 

5000 
IU 

1   

15 TRITONX-100 250ml 3   

16 Broth luria  500g 8   

 
ΣΜΘΜΑ 4ο  
Αντιδραςτιρια Εργαςτθρίων, CPV 33696500-0 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1 Lipofectamine RNAiMAX, 
Thermo Fisher Scientific 
13778030 

0.3mL 1   

2 Lipofectamine RNAimax 
transfection reagent cat no 
13778150, Thermo Fisher 
Scientific 

1,5 ml 1   

 
ΣΜΘΜΑ 5ο 
Τλικά ανάλυςθσ κυτταρικοφ φαινοτφπου- Ανοςοςφαιρίνεσ, CPV 33651520-9 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1  
Adipogen anti-
Polyglutamylation 
Modification, mAb (GT335) 
(Biotin) 
AG-20B-0020B-C100   

μg 100   

2 Fluorescein (FITC)-AffiniPure 
Donkey Anti-Goat IgG, 
Jackson ImmunoResearch  

500μg 1   

3 Donkey IgG anti-Mouse IgG 
(H+L)-Alexa Fluor 488, 
Jackson ImmunoResearch  

500μg 1   

4 Nitrocellulose Blotting 
membrane, Amersham 
10600002  

4m 1   

5 ECL Western Blott detection 
reagents  (Amersham  
RPN220) 

mL 1   
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  κουτί 
5 
πακζτ
ων 
(των 
100 
φφλλω
ν)  

6   

7 Anti- Flk1 rabbit monoclonal 
Cell signaling #2479S 

100μl 1   

8 Anti-Mef2C - rabbit 
monoclonal Cell signaling 
#5030S 

100μl 1   

9 Donkey anti-goat 488 Alexa 
Cross-absorbed - Invitrogen  
A-11055  

1mg 1   

10 Ζγχρωμοι Πρωτεϊνικοί 
Μάρτυρεσ (3 χρϊματα), (9-
245 kd) NIPPON GENETICS 
Cat. No: MWP04 

500μl 3   

 
ΣΜΘΜΑ  6ο  
Τλικά και ζνηυμα κλωνοποίθςθσ/αναςυνδυαςμζνου DNA-Αλυςιδωτισ αντίδραςθσ 
πολυμεράςθσ και αλυςιδωτισ αντίδραςθσ πολυμεράςθσ πραγματικοφ χρόνου,  CPV 
3895000-9, 38951000-6, 24965000-6 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1 PrimeScript™ RT Reagent Kit 
with gDNA Eraser (Perfect 
Real Time),MACHEREY-
NAGEL ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

100rea
ctions 

1   

2 KK4601 KAPA SYBR Fast 
Master Mix (2x) Universal, 
kit/500 reactions (20μl) 

kit 
(500 
reactio
ns) 

2   

3 KAPATaq PCR Kit, 2500 U (10 
x 250 units) with dNTPs 

2500U 1   

4 KAPA SYBR FAST qPCR kit , 
KK4607 20 µL reactions, with 
fluorescein (Bio-Rad iCycler)  

kit(500 
reactio
ns) 

1 
  

5 KAPA SYBR Fast Master Mix 
(2x) 20 μl Universal KK4602  

kit 
(1000 
x 20 μl 
rxns) 

3   

 Oligonucleotides/Primers 20 
βάςεων HPLC purified, 
10nmol scale 

Σεμάχι
ο 

22   
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7 100 bp DNA ladder, Thermo 
Scientific CatNo: SM0321 ι 
άλλου οίκου 

100 μl 2   

8 Kit απομόνωςθσ ολικοφ RNA 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
miRNAs, 50 preps, 
MACHEREY-NAGEL Cat No: 
740971.50  

 kit (50 
preps)  

1   

9 NucleoSpin RNA preparation 
kit, Macherey-Nagel 
740955.50, kit/50preps 

50 
preps 

1   

10 Ολιγονουκλεοτίδια 20 
βάςεων 50nmol, HPLC 
purified 

Σεμάχι
ο 

20   

11 TAKARA  RR037A PrimeScript 
RT Reagent Kit (Perfect Real 
Time), kit/200 reactions 

kit 
(200 
reactio
ns) 

1   

12 Ολιγονουκλεοτίδια 18 
βάςεων dT τουλάχιςτον  
(270ng/µl) 

100 μl 
2 

  

13 Ribosafe RNase Inhibitor 2500 
units 

1   

14  PrimeScript Reverse 
Transcriptase,TAKARA 2680A 

10000 
units 

1   

15 1kb ladder Nippon MWD1 100 
lanes 

4   

16 CspAI 113-1 Minotech 200U 2   
17 50bp ladder Nippon MWD50  100 

lanes 
3   

18 Ολιγονουκλεοτίδια 30 
βάςεων 50nmol, HPLC 
purified 

Σεμάχι
ο 

30   

19 Alkaline Phosphatase(Calf 
intestine) 2250A Takara 

1000U 4   

20 T4 DNA Ligase Takara 25000
U 

4   

21 BglI 105-2  Minotech 2500U 2   
22 NucleoBond Xtra Midi EF, kit 

10 preps, 740420.10 
1 kit 1   

23 plasmid DNA purification kit, 
NucleoBond Xtra Midi, kit 50 
preps, 740410.50 

1 kit 2   

24  Nde I  Takara  cat. No 1161A  400 U 3   

 
ΣΜΘΜΑ 7ο  
Αντιορροί- CPV 33651510-6 
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α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευ
αςία 

Ποςότ
θτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1 Fetal bovine serum tested 
for Mouse ES culture 
Biochrome S0115 

500ml 11   

2 Fetal bovine serum  500 ml 20   
 
ΣΜΘΜΑ 8ο  
Τλικά καλλιζργειασ κυττάρων- Θρεπτικά μζςα εργαςτθριακισ κυτταροκαλλιζργειασ, CPV 
24931250-6 

α/
α 

Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 

υςκευα
ςία 

Ποςό
τθτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
χόλια 

Ανακζτουςασ 
Αρχισ 

1 DMEM F12, w/o glutamine, 
Biosera LM D1220-500 

500ml 22   

2 DMEM 1x,high glucose  with 
glutamine, pyruvate, Gibco, 
41966-029 

500 ml 58   

3 Glasgow's MEM (GMEM) 
minimum essential medium  
GIBCO 21710-025 

500ml 56   

4 Iscove's Modified Dulbecco's 
Medium (IMDM) GIBCO 21980-
032 

500ml 5   

5 Iscove´s modified Dulbecco´s 
medium, (IMDM) with HEPES, 
without L-glutamine 

500ml 3   

6 Sodium Pyruvate (100 mM)  100ml 11   

7 Penicillin/Streptomycin 
10000units/ml   

100ml 15   

8  L-Glutamine (200 mM)  100ml 12   

9 MEM Non-Essential Amino 
Acids Solution (100X) 

100ml 6   

1
0 

Trypsin-EDTA (0.05%), phenol 
red 

100ml 22   

1
1 

Dulbecco's Phosphate Buffered 
Saline (PBS) w/o Calcium w/o 
Magnesium - 500ml 

500ml 48   

1
2 

Cell Culture dd Water Pyrogen-
endotoxin free 

500ml 11   

1
3 

Matrigel, Corning 354234 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

10mL 2   

1 DMEM Low Glucose 500 ml 24   
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4 

1
5 

DMEM Low glucose (Gibco, 
31885023) 

500mL 5   

1
6 

RPMI1640 phenol red no 
glutamine 

500 ml 26   

1
7 

Puromycin dihydrochloride  25 
mg Santa Cruz sc-108071 

25 mg 1   

1
8 

M2 Medium (1X), Liquid, with 
phenol red, embryo tested 

50 ml 4   

1
9 

M16 Medium (1X), Liquid, with 
phenol red, embryo tested 

50ml 2   

2
0 

Medium M199, HyClone 
SH3025301 ι ιςοδφναμο 
προϊόν 

500mL 5   

2
1 

Mc Coy's 5A Medium, Lonza 
12-688F ι ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 5   

2
2 

ADSC basal Medium, Lonza 
3273 ι ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 5   

2
3 

Heparin, Sigma H-3149 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

50000u
nits 

1   

2
4 

Collagen I, Corning 354236 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

100mg 1   

2
5 

0.1% Gelatin Solution 
Millipore, ES-006-B ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 1   

2
6 

Medium 199, Earle's Salts, 
Cat.No 31150030, Gibco 

10Χ500 
ml 

2   

27 Sf-900 III SFM, Cat. No. 
12658019, Gibco 

500 ml 2   

28 Θρυψίνθ-EDTA Versene (1x) 100 ml 10   

29 Θρυψίνθ-EDTA Versene 
(10x) 

100 ml 2   

 
ΣΜΘΜΑ 9ο  
Εργαςτθριακά πλαςτικά-τρυβλία, ΚΩΔ.24931250-6, ςιφϊνια CPV 38437100-8,   φιάλεσ  
πεπλατυςμζνεσ CPV 39225720-8, φίλτρα CPV 42514300-5, εξαρτιματα και ρφγχθ 
ςιφωνίων  CPV 38437110-1, ςωλθνάρια 33192500-7,  ςφριγγεσ CPV 33141310-6, διάφορα  
εργαςτθριακά πλαςτικά CPV  19520000-7, γάντια μιασ χριςθσ CPV 18424300-0 

α/α Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

 
 
 
 

υςκευα
ςία 

Ποςό
τθτα 

Απάντθςθ Προμθκευτι  

 
 
 
 

χόλια 
Ανακζτουςασ 

Αρχισ 

1 Αποςτειρωμζνοι ωλινεσ 
τφπου Falcon 50ml για 

τεμ 3300   
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κυτταροκαλλιζργεια 

2  Αποςτειρωμζνοι ωλινεσ 
τφπου Falcon 15ml για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 4100   

3 Σρυβλία 
κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 150mm 

τεμ 25   

4 Σρυβλία 
κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα,100mm  

τεμ 1300   

5 Σρυβλία 
κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 60mm  

τεμ 3300   

6 Σρυβλία 
κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 35mm   

τεμ 1030   

7 Πολυτρυβλία με 6 πθγάδια 
για κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 460   

8 Πολυτρυβλία με 12 πθγάδια 
για κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 185   

9 Πολυτρυβλία με 24 πθγάδια 
για κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 260   

10 Πολυτρυβλία με 96 πθγάδια 
για κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 120   

11 Ορολογικζσ πιπζτεσ 10ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια , με 
ξεχωριςτό περιτφλιγμα 
κακεμία  

τεμ 6900   

12 Ορολογικζσ πιπζτεσ 2ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια , με 
ξεχωριςτό περιτφλιγμα 
κακεμία  

τεμ 1000   

13 Ορολογικζσ πιπζτεσ  5ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια με 
ξεχωριςτό περιτφλιγμα 
κακεμία 

τεμ 5600   

14 Ορολογικζσ πιπζτεσ  25ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια με 
ξεχωριςτό περιτφλιγμα 
κακεμία 

τεμ 1300   

15 µ-Dish 35 mm, high, ibiTreat: 
Ø 35 mm, high wall (2 ml 
volume), #1.5 polymer 
coverslip, tissue culture 
treated, sterilized 

πακ/60 2   
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16 Greiner dishes-petri dish, 35 
x 10 mm for bacteriological 
usage  

πακ/740 1   

17 Petri dishes, polystyrene, 
100 mm × 20 mm 
bacteriological usage  

πακ/400 1   

18 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 25 cm2. 

τεμ 50   

19 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 75 cm2. 

τεμ 100   

20 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 25 cm2. 

τεμ 100   

21 Αμποφλεσ παγϊματοσ 
κυττάρων με εςωτερικό 
πϊμα 1,5 ml, round bottom, 
self standing 

πακ/100 1   

22 Πιππεττεσ Pasteur, γυάλινεσ 
για κυτταροκαλλιζργεια, 23 
cm 

πακ/250 14   

23 φριγγεσ 10ml , 
αποςτειρωμζνεσ, ανά μία ςε 
πλαςτικι ςυςκευαςία,με  
Luer-slip 

πακ/100 5   

24 Γάντια  νιτριλίου, powder-
free, small & medium 

πακ/100 11   

25 Ρφγχθ πλαςτικά  200μL 
ςυμβατά με πιπζτεσ Gilson, 
αποςτειρϊςιμα, ανκεκτικά 
ςε κερμοκραςίεσ άνω των 
100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/500 163   

26 Ρφγχθ πλαςτικά  10μL 
ςυμβατά με πιπζτεσ Gilson, 
αποςτειρϊςιμα, ανκεκτικά 
ςε κερμοκραςίεσ άνω των 
100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/100
0 

23   

27 Ρφγχθ πλαςτικά   1000μL 
ςυμβατά με πιπζτεσ Gilson, 
αποςτειρϊςιμα, ανκεκτικά 
ςε κερμοκραςίεσ άνω των 
100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/500 91   

28 Ρφγχθ πλαςτικά 20μl 
ςυμβατά με πιπζτεσ Gilson, 
αποςτειρϊςιμα, ανκεκτικά 
ςε κερμοκραςίεσ άνω των 
100β 

πακ/100
0 

10   
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29 ωλθνάρια 
μικροφυγοκζντρου τφπου 
Eppendorf 1,5 ml, boil-proof 

πακ/100
0 

28   

30 ωλθνάρια τφπου Eppendorf 
για PCR, 0,2 ml 

πακ/500
0 

1   

31 Cryogenic tubes, sterile, 
polypropylene with silicone 
seal 

τεμ 200   

32 Φίλτρα για ςφριγγεσ 0,2 μm, 
αποςτειρωμζνα 

πακ/50 1   

33 Ρφγχθ με φίλτρο, 
αποςτειρωμζνα,  100 0 μl 

πακ/100 5   

34 Ρφγχθ με φίλτρο, 
αποςτειρωμζνα,  20  μl 

πακ/100 10   

35 Αντικειμενοφόροι Superfrost 
ultra plus, Menzel-Glaser 
(25x75x1,0mm) 

πακ/ 72   2   

36 Καλυπτρίδεσ 11mm  πακ/ 
100  

4   

37 Χαρτί επαγγελματικό  2Χ 2,5kg 5   

38 Ρφγχθ με φίλτρο, 
αποςτειρωμζνα,  0,1-10µl  

 rack/96 
tips 

50   

39 Ρφγχθ με φίλτρο, 
αποςτειρωμζνα, 0,5-20µl  

 rack/96 
tips 

50   

40 

Corning® 500mL Vacuum 
Filter/Storage Bottle System, 
431097 

πακ/12 
τεμ 1 

  

 

Οπουδιποτε αναφζρεται είδοσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ, μπορεί να προςφερκεί και να γίνει 
αποδεκτό ιςοδφναμο προϊόν οποιαςδιποτε άλλθσ εταιρείασ που πλθροί όμωσ ακριβϊσ τισ 
ίδιεσ προδιαγραφζσ. 

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να παραδίδει τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
για το χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΑΙΣΗΗ ςυμμετοχισ 

 
ςε Συνοπτικό Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ για τθν  ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια 
εργαςτθριακϊν αναλωςίμων ςτο ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ.  

Κριτιριο αξιολόγθςθσ:  Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ τριάντα επτά  επτά χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα ζξι ευρϊ και 
είκοςι εννζα λεπτϊν (37.986,29€) πλζον ΦΠΑ 24%,  

ιτοι ςαράντα επτά χιλιάδων εκατόν τριϊν ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% 
(47.103,00€). Προχπολογιςμόσ τμιματοσ ……………………………………… 

 

Θμερομθνία  

τοιχεία  Οικονομικοφ Φορζα 

Ονοματεπϊνυμο 

ι Επωνυμία εταιρείασ 
 

ΑΦΜ  

Διεφκυνςθ  Σ.Κ.  

Σθλζφωνα  

Θλεκτρονικι δ/νςθ  

Με τθν παροφςα αίτθςθ, ςασ υποβάλλω φάκελο προςφοράσ για τθν ςυμμετοχι μου ςτον 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με αρ. Πρωτ. 6020/11.05.2017 που προκιρυξε το Ινςτιτοφτο 

Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ – Σμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν του Ιδρφματοσ 

Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων για 

τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ ςτα Ιωάννινα.  

Ο/Η 

αιτϊν/οφςα 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ 

ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &  ΕΡΕΤΝΑ/INΣΙΣΟΤΣΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΣΜΗΜΑ 
ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: « υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν Ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια 
εργαςτθριακϊν αναλωςίμων  ςτο Σμιμα Βιοιατρικϊν Ερευνϊν του ΙΜΒΒ ςτα 

Ιωάννινα»  

Αρ. Διακιρυξθσ : 6020/11.05.2017 

Προχπολογιςμόσ:  37.986,29 Ευρϊ πλζον ΦΠΑ 24% και 

47.103,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.  

Σμιμα ……………………………………………………………. 

Προχπολογιςμόσ τμιματοσ ……………………………………. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 

 
Ονοματεπϊνυμο 
ι Επωνυμία εταιρείασ 

 

ΑΦΜ  

Διεφκυνςθ  Σ.Κ.  

Σθλζφωνα  

Θλεκτρονικι δ/νςθ  

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {1} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 

 
ΣΜΘΜΑ 1ο  
Προχπολογιςμόσ:  4.403,22 ευρϊ , προ ΦΠΑ  
Εκλεπτυςμζνα και ποικίλα χθμικά προϊόντα, CPV 24900000-3 
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α/α Περιγραφι 

υςκευαςία Αρικμόσ 
Μονάδων 

Σιμι 
Μονάδασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονάδασ 
με ΦΠΑ   

υνολικι 
Σιμι χωρίσ 
ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ 
Χ αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι 
Σιμι με ΦΠΑ 
(τιμι 
μονάδασ με 
ΦΠΑ Χ 
αρικμό 
μονάδων ) 

1 Kit αντιδραςτθρίων 
για ψθφιακι 
ποςοτικι μζτρθςθ 
ποιότθτασ 
δείγματοσ 
γενωμικοφ DNA, με 
εφροσ 50 - 40,000+ 
bp και ακρίβεια 
20%. Perkin-Emer 
(CLS760685) 

 

kit  5     

2 BCA Protein kit, 
Thermo Scientific 
23225  

kit  1     

3 Roti®-Quant 
universal for 
protein 
quantitation,  200 
assays 

kit 1     

4 Qubit RNA HS Assay 
kit 100 assays 
Thermo Scientific 

kit/100rxns 

2 

    

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

 

 

  …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΣΘΝ ΟΜΑΔΑ 1 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

 

 

  …………. …………. 

 
 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων  του τμιματοσ {2} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 
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ΣΜΘΜΑ  2ο  
Προχπολογιςμόσ:  527,42 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
Εργαςτθριακά Είδθ, CPV 33790000-4 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {3} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 

 
ΣΜΘΜΑ 3ο  
Προχπολογιςμόσ:   2.240,32 ευρϊ, προ ΦΠΑ 
Χθμικά (Ανόργανα, Οργανικά), CPV 24300000-7 
 

α/α Περιγραφι 

υςκευ
αςία 

Αρικμό
σ 
Μονάδ
ων 

Σιμι 
Μονάδ
ασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ 
με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ 
(τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ Χ 
αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι μονάδασ 
με ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων ) 

1 Agarose, Molecular Biology Grade 250g 1     

2 Acrylamide - Solution (30%) - Mix 
29:1 Molecular Biology grade 

500ml 1     

3 Γλυκίνθ  για SDS-PAGE 1kg 1     

4 Τπερκειϊκό αμμωνιo (Ammonium 
Persulphate) για SDS-PAGE 

25g 1     

5 Αντιδραςτιριο  TEMED  
(N,N,N′,N′-
Tetramethylethylenediamine;) 
,~99%,  για SDS-PAGE 

25 ml 1     

6 Trizma base, Analytical grade, για 
SDS-PAGE 

1 kg 2     

α/α Περιγραφι 

υςκευ
αςία 

Αρικμόσ 
Μονάδ
ων 

Σιμι 
Μονάδ
ασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ χωρίσ 
ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι 
με ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ με 
ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων ) 

1 LightCycler Capillaries (20uL), for 
qPCR, Roche 04.929.292.001 

πακζτο 
(5Χ 
κουτιά 
των 96) 

2     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 
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7 Αικανόλθ, Ethanol 70%,  5 lt 5     

8 Ethanol 99% 1L 1     

9 Sodium chloride  1kg 3     

10 Tween 20 500mL 1     

11 Methanol 2,5L 5     

12 Acrylamide 30 % solution  
acrylamide/ bisacrylamide  37,5:1 

1L 1     

13 DMSO 50mL 1     

14 Pregnant mare's serum 
gonadotropin 

5000 IU 1     

15 TRITONX-100 250ml 3     

16 Broth luria  500g 8     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του  τμιματοσ {4} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό: Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 
 
ΣΜΘΜΑ 4ο  
Προχπολογιςμόσ:  1.408,87 ευρϊ, προ ΦΠΑ  
Αντιδραςτιρια Εργαςτθρίων, CPV 33696500-0 

α/α Περιγραφι 

υςκε
υαςία 

Αρικμόσ 
Μονάδ
ων 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ 
(τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ Χ 
αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι μονάδασ 
με ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων ) 

1 Lipofectamine RNAiMAX, Thermo 
Fisher Scientific 13778030 

0.3mL 1     

2 Lipofectamine RNAimax 
transfection reagent cat no 
13778150, Thermo Fisher Scientific 

1,5 ml 1     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {5} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
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δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 

 

ΣΜΘΜΑ 5ο  
Προχπολογιςμόσ:   3.370,97 ευρϊ προ ΦΠΑ 
Τλικά ανάλυςθσ κυτταρικοφ φαινοτφπου- Ανοςοςφαιρίνεσ, CPV 33651520-9 
 

α/α Περιγραφι 

υςκευ
αςία 

Αρικμ
όσ 
Μονά
δων 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ 
(τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ Χ 
αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι μονάδασ 
με ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων ) 

1  
Adipogen anti-Polyglutamylation 
Modification, mAb (GT335) (Biotin) 
AG-20B-0020B-C100   

μg 100     

2 Fluorescein (FITC)-AffiniPure 
Donkey Anti-Goat IgG, Jackson 
ImmunoResearch  

500μg 1     

3 Donkey IgG anti-Mouse IgG (H+L)-
Alexa Fluor 488, Jackson 
ImmunoResearch  

500μg 1     

4 Nitrocellulose Blotting membrane, 
Amersham 10600002  

4m 1     

5 ECL Western Blott detection 
reagents  (Amersham  RPN220) 

mL 1     

6 Fuji X-ray Films κουτί 5 
πακζτων 
(των 
100 
φφλλων)  

6     

7 Anti- Flk1 rabbit monoclonal Cell 
signaling #2479S 

100μl 1     

8 Anti-Mef2C - rabbit monoclonal 
Cell signaling #5030S 

100μl 1     

9 Donkey anti-goat 488 Alexa Cross-
absorbed - Invitrogen  A-11055  

1mg 1     

10 Ζγχρωμοι Πρωτεϊνικοί Μάρτυρεσ 
(3 χρϊματα), (9-245 kd) NIPPON 
GENETICS Cat. No: MWP04 

500μl 3     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {6} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
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δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 
 
ΣΜΘΜΑ 6ο  
Προχπολογιςμόσ:  8.460,48 ευρϊ προ ΦΠΑ 
Τλικά και ζνηυμα κλωνοποίθςθσ/αναςυνδυαςμζνου DNA-Αλυςιδωτισ αντίδραςθσ 
πολυμεράςθσ και αλυςιδωτισ αντίδραςθσ πολυμεράςθσ πραγματικοφ χρόνου,  CPV 
3895000-9, 38951000-6, 24965000-6 

α/α Περιγραφι 

υςκευα
ςία 

Αρικ
μόσ 
Μον
άδω
ν 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ 
(τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ Χ 
αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι μονάδασ 
με ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων ) 

1 PrimeScript™ RT Reagent Kit with 
gDNA Eraser (Perfect Real 
Time),MACHEREY-NAGEL 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

100 
reactions 

1     

2 KK4601 KAPA SYBR Fast Master 
Mix (2x) Universal, kit/500 
reactions (20μl) 

kit (500 
reactions) 

2     

3 KAPATaq PCR Kit, 2500 U (10 x 250 
units) with dNTPs 

2500U 1     

4 KAPA SYBR FAST qPCR kit , KK4607 
20 µL reactions, with fluorescein 
(Bio-Rad iCycler)  

kit(500 
reactions) 1 

    

5 KAPA SYBR Fast Master Mix (2x) 20 
μl Universal KK4602  

kit (1000 
x 20 μl 
rxns) 

3     

6 Oligonucleotides/Primers 20 
βάςεων HPLC purified, 10nmol 
scale 

Σεμάχιο 22     

7 100 bp DNA ladder, Thermo 
Scientific CatNo: SM0321 ι άλλου 
οίκου 

100 μl 2     

8 Kit απομόνωςθσ ολικοφ RNA 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
miRNAs, 50 preps, MACHEREY-
NAGEL Cat No: 740971.50  

 kit (50 
preps)  

1     

9 NucleoSpin RNA preparation kit, 
Macherey-Nagel 740955.50, 
kit/50preps 

50 preps 1     

10 Ολιγονουκλεοτίδια 20 βάςεων 
50nmol, HPLC purified 

Σεμάχιο 20     

11 TAKARA  RR037A PrimeScript RT 
Reagent Kit (Perfect Real Time), 
kit/200 reactions 

kit (200 
reactions) 

1     

12 Ολιγονουκλεοτίδια 18 βάςεων dT 
τουλάχιςτον  (270ng/µl) 

100 μl 
2     

13 Ribosafe RNase Inhibitor 2500 1     
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units 

14  PrimeScript Reverse 
Transcriptase,TAKARA 2680A 

10000 
units 

1     

15 1kb ladder Nippon MWD1 100 lanes 4     

16 CspAI 113-1 Minotech 200U 2     

17 50bp ladder Nippon MWD50  100 lanes 3     

18 Ολιγονουκλεοτίδια 30 βάςεων 
50nmol, HPLC purified 

Σεμάχιο 30     

19 Alkaline Phosphatase(Calf 
intestine) 2250A Takara 

1000U 4     

20 T4 DNA Ligase Takara 25000U 4     

21 BglI 105-2  Minotech 2500U 2     

22 NucleoBond Xtra Midi EF, kit 10 
preps, 740420.10 

1 kit 1     

23 plasmid DNA purification kit, 
NucleoBond Xtra Midi, kit 50 preps, 
740410.50 

1 kit 2     

24  Nde I  Takara  cat. No 1161A  400 U 3     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {7} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 
 
ΣΜΘΜΑ 7ο  
Προχπολογιςμόσ:  2.379,03 ευρϊ προ ΦΠΑ 
Αντιορροί- CPV 33651510-6 

α/α Περιγραφι 

υςκευα
ςία 

Αρικ
μόσ 
Μον
άδω
ν 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ χωρίσ 
ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ με ΦΠΑ Χ 
αρικμό μονάδων ) 

1 Fetal bovine serum tested for 
Mouse ES culture Biochrome S0115 

500ml 11     

2 Fetal bovine serum  500 ml 20     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {8} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό. Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ . 
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ΣΜΘΜΑ  8ο  
Προχπολογιςμόσ:  5.829,84 ευρϊ προ ΦΠΑ 
Τλικά καλλιζργειασ κυττάρων- Θρεπτικά μζςα εργαςτθριακισ κυτταροκαλλιζργειασ, CPV 
24931250-6 

α/α Περιγραφι 

υςκευα
ςία 

Αρικ
μόσ 
Μον
άδω
ν 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ χωρίσ 
ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ με ΦΠΑ Χ 
αρικμό μονάδων ) 

1 DMEM F12, w/o glutamine, Biosera 
LM D1220-500 

500ml 22     

2 DMEM 1x,high glucose  with 
glutamine, pyruvate, Gibco, 41966-
029 

500 ml 58     

3 Glasgow's MEM (GMEM) minimum 
essential medium  GIBCO 21710-
025 

500ml 56     

4 Iscove's Modified Dulbecco's 
Medium (IMDM) GIBCO 21980-032 

500ml 5     

5 Iscove´s modified Dulbecco´s 
medium, (IMDM) with HEPES, 
without L-glutamine 

500ml 3     

6 Sodium Pyruvate (100 mM)  100ml 11     
7 Penicillin/Streptomycin 

10000units/ml   
100ml 15     

8  L-Glutamine (200 mM)  100ml 12     
9 MEM Non-Essential Amino Acids 

Solution (100X) 
100ml 6     

10 Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red 100ml 22     

11 Dulbecco's Phosphate Buffered 
Saline (PBS) w/o Calcium w/o 
Magnesium - 500ml 

500ml 48     

12 Cell Culture dd Water Pyrogen-
endotoxin free 

500ml 11     

13 Matrigel, Corning 354234 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

10mL 2     

14 DMEM Low Glucose 500 ml 24     
15 DMEM Low glucose (Gibco, 

31885023) 
500mL 5     

16 RPMI1640 phenol red no glutamine 500 ml 26     

17 Puromycin dihydrochloride  25 mg 
Santa Cruz sc-108071 

25 mg 1     

18 M2 Medium (1X), Liquid, with 
phenol red, embryo tested 

50 ml 4     

19 M16 Medium (1X), Liquid, with 
phenol red, embryo tested 

50ml 2     

20 Medium M199, HyClone 
SH3025301 ι ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 5     

21 Mc Coy's 5A Medium, Lonza 12- 500mL 5     
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688F ι ιςοδφναμο προϊόν 

22 ADSC basal Medium, Lonza 3273 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 5     

23 Heparin, Sigma H-3149 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

50000unit
s 

1     

24 Collagen I, Corning 354236 ι 
ιςοδφναμο προϊόν 

100mg 1     

25 0.1% Gelatin Solution Millipore, ES-
006-B ι ιςοδφναμο προϊόν 

500mL 1     

26 Medium 199, Earle's Salts, Cat.No 
31150030, Gibco 

10Χ500 
ml 

2     

27 Sf-900 III SFM, Cat. No. 12658019, 
Gibco 

500 ml 2     

28 Θρυψίνθ-EDTA Versene (1x) 100 ml 10     
29 Θρυψίνθ-EDTA Versene (10x) 100 ml 2     

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

    …………. …………. 

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

    …………. …………. 

 

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων του τμιματοσ {9} όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν  παροφςα προκιρυξθ, προςφζρω το παρακάτω ποςό.  Δθλϊνω ότι 
δεςμεφομαι να παραδίδω τα είδθ μετά από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για το 
χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν  ςτισ τιμζσ τθσ  παροφςασ προςφοράσ. 
 
ΣΜΘΜΑ  9ο  
Προχπολογιςμόσ:  9.366,13 ευρϊ προ ΦΠΑ 
Εργαςτθριακά πλαςτικά-τρυβλία, CPV 24931250-6, ςιφϊνια CPV 38437100-8,   φιάλεσ  
πεπλατυςμζνεσ CPV 39225720-8, φίλτρα CPV 42514300-5, εξαρτιματα και ρφγχθ 
ςιφωνίων  CPV 38437110-1, ςωλθνάρια 33192500-7,  ςφριγγεσ CPV 33141310-6, διάφορα  
εργαςτθριακά πλαςτικά CPV  19520000-7, γάντια μιασ χριςθσ CPV 18424300-0 
 

α/α Περιγραφι 

υςκευα
ςία 

Αρικ
μόσ 
Μον
άδω
ν 

Σιμι 
Μονά
δασ 
χωρίσ 
ΦΠΑ   

Σιμι 
Μονά
δασ με 
ΦΠΑ   

υνολικι Σιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ χωρίσ 
ΦΠΑ Χ αρικμό 
μονάδων )  

υνολικι Σιμι με 
ΦΠΑ (τιμι 
μονάδασ με ΦΠΑ Χ 
αρικμό μονάδων ) 

1 Αποςτειρωμζνοι ωλινεσ τφπου 
Falcon 50ml για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 3300     

2  Αποςτειρωμζνοι ωλινεσ τφπου 
Falcon 15ml για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 4100     

3 Σρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 150mm 

τεμ 25     

4 Σρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα,100mm  

τεμ 1300     

5 Σρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 60mm  

τεμ 3300     
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6 Σρυβλία κυτταροκαλλιζργειασ, 
αποςτειρωμζνα, 35mm   

τεμ 1030     

7 Πολυτρυβλία με 6 πθγάδια για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 460     

8 Πολυτρυβλία με 12 πθγάδια για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 185     

9 Πολυτρυβλία με 24 πθγάδια για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 260     

10 Πολυτρυβλία με 96 πθγάδια για 
κυτταροκαλλιζργεια 

τεμ 120     

11 Ορολογικζσ πιπζτεσ 10ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια , με ξεχωριςτό 
περιτφλιγμα κακεμία  

τεμ 6900     

12 Ορολογικζσ πιπζτεσ 2ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια , με ξεχωριςτό 
περιτφλιγμα κακεμία  

τεμ 1000     

13 Ορολογικζσ πιπζτεσ  5ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια με ξεχωριςτό 
περιτφλιγμα κακεμία 

τεμ 5600     

14 Ορολογικζσ πιπζτεσ  25ml 
αποςτειρωμζνεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια με ξεχωριςτό 
περιτφλιγμα κακεμία 

τεμ 1300     

15 µ-Dish 35 mm, high, ibiTreat: Ø 35 
mm, high wall (2 ml volume), #1.5 
polymer coverslip, tissue culture 
treated, sterilized 

πακ/60 2     

16 Greiner dishes-petri dish, 35 x 10 
mm for bacteriological usage  

πακ/740 1     

17 Petri dishes, polystyrene, 100 mm 
× 20 mm bacteriological usage  

πακ/400 1     

18 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 25 cm2. 

τεμ 50     

19 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 75 cm2. 

τεμ 100     

20 Φιάλεσ πεπλατυςμζνεσ 
κυτταροκαλλιζργειασ (Tissue 
culture flasks) 25 cm2. 

τεμ 100     

21 Αμποφλεσ παγϊματοσ κυττάρων με 
εςωτερικό πϊμα 1,5 ml, round 
bottom, self standing 

πακ/100 1     

22 Πιππεττεσ Pasteur, γυάλινεσ για 
κυτταροκαλλιζργεια, 23 cm 

πακ/250 14     

23 φριγγεσ 10ml , αποςτειρωμζνεσ, 
ανά μία ςε πλαςτικι 
ςυςκευαςία,με  Luer-slip 

πακ/100 5     
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24 Γάντια  νιτριλίου, powder-free, 
small & medium 

πακ/100 11     

25 Ρφγχθ πλαςτικά  200μL ςυμβατά 
με πιπζτεσ Gilson, αποςτειρϊςιμα, 
ανκεκτικά ςε κερμοκραςίεσ άνω 
των 100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/500 163     

26 Ρφγχθ πλαςτικά  10μL ςυμβατά με 
πιπζτεσ Gilson, αποςτειρϊςιμα, 
ανκεκτικά ςε κερμοκραςίεσ άνω 
των 100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/1000 23     

27 Ρφγχθ πλαςτικά   1000μL ςυμβατά 
με πιπζτεσ Gilson, αποςτειρϊςιμα, 
ανκεκτικά ςε κερμοκραςίεσ άνω 
των 100β, ςυμβατά με κικεσ 
τοποκζτθςθσ sarstedt 

πακ/500 91     

28 Ρφγχθ πλαςτικά 20μl ςυμβατά με 
πιπζτεσ Gilson, αποςτειρϊςιμα, 
ανκεκτικά ςε κερμοκραςίεσ άνω 
των 100β 

πακ/1000 10     

29 ωλθνάρια μικροφυγοκζντρου 
τφπου Eppendorf 1,5 ml, boil-proof 

πακ/1000 28     

30 ωλθνάρια τφπου Eppendorf για 
PCR, 0,2 ml 

πακ/5000 1     

31 Cryogenic tubes, sterile, 
polypropylene with silicone seal 

τεμ 200     

32 Φίλτρα για ςφριγγεσ 0,2 μm, 
αποςτειρωμζνα 

πακ/50 1     

33 Ρφγχθ με φίλτρο, αποςτειρωμζνα,  
100 0 μl 

πακ/100 5     

34 Ρφγχθ με φίλτρο, αποςτειρωμζνα,  
20  μl 

πακ/100 10     

35 Αντικειμενοφόροι Superfrost ultra 
plus, Menzel-Glaser 
(25x75x1,0mm) 

πακ/ 72   2     

36 Καλυπτρίδεσ 11mm  πακ/ 100  4     

37 Χαρτί επαγγελματικό  2Χ 2,5kg 5     
38 Ρφγχθ με φίλτρο, αποςτειρωμζνα,  

0,1-10µl  
 rack/96 
tips 

50     

39 Ρφγχθ με φίλτρο, αποςτειρωμζνα, 
0,5-20µl  

 rack/96 
tips 

50     

40 

Corning® 500mL Vacuum 
Filter/Storage Bottle System, 
431097 

πακ/12 
τεμ 1 

    

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ 

  

  …………. …………. 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΜΑΔΑ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

  

  …………. …………. 

 

17PROC006195525 2017-05-17



40 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΣΦΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟ 

ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &  ΕΡΕΤΝΑ/INΣΙΣΟΤΣΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΣΜΗΜΑ 
ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 

 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΟ ………ΕΤΡΩ. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ 
τθσ ........................ για ποςό ευρϊ. ......... το ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ 
μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και του 
Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ & Ζρευνασ/Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ και 
Βιοτεχνολογίασ – Σμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των 
ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα 
οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του 
Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα 
άρκρα αυτά. 

ε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία 
κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 
περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν 
παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε 
αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ 
και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι 
ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα 
τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι 
μεςεγγφθςθ. 

ασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 
να επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ 
ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε 
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηασ μασ που ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Σράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  ΙΙΙ: ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ 

ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ/ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΟΡΙΑΚΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99221065  

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων, 45110 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ιωάννα Μπζμπθ 

- Σθλζφωνο: *+302651 007352] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: impempi@gmail.com 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)  :www.forth.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων για τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Βιοιατρικϊν 
Ερευνϊν του ΙΜΒΒ/ΙΣΕ, CPV:  24900000-3, 33790000-4, 24300000-7, 33696500-0, 33651520-9, 
3895000-9, 38951000-6, 24965000-6, 33651510-6, 24931250-6, 24931250-6, 38437100-8, 
39225720-8, 42514300-5, 38437110-1, 33192500-7, 33141310-6, 18424300-0] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικειεσ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

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

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

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

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

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

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiii: 

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

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

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

γ) *……+ 
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Εάν όχι: 

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

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

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

β) *……+ 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

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

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxix: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

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

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

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ  ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

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

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 
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πλθροφορίεσ: 
 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

*+ Ναι *+ Όχι 
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επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
17PROC006195525 2017-05-17



55 

 

Β: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxx, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxi: 

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

*…...........+ 

Περιγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

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

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

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

Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων που αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Ίδρυμα Τεχνολογίασ και 
Ζρευνασ/Iνςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ & Βιοτεχνολογίασ – Τμιμα Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι (-ζσ): *……+    
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και 

τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

iv
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με 

τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ 

για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

vii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 

11.11.2008, ς. 42). 

viii
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται 

ωσ “διαφκορά”. 

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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x
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

xiv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν 

επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xx
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι 

του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο 

εδάφιο).  
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xxi
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxix
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxi
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει 

τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

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

που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για 

τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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