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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα που ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές με κύρια δραστηριότητα 
Ερευνητικό Κέντρο για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ. - 

ΙΤΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε 8 τμήματα για την προμήθεια εργαστηριακών 
αναλωσίμων στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των 
αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας 
(HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» κωδ.έργου: Τ12ΕΔΚ-
02361, MIS 5067590 (ΟΠΣ) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και 
τιμής.  

Αναλυτικά, η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια πέντε 
Ευρώ (19.905,00 €) πλέον ΦΠΑ  (23.543,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει και τα δυο τμήματα σε έναν προσφέροντα 
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

1. Ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει πλήρη προσφορά για κάθε ένα από τα εν λόγω τμήματα.  

2. Η κάθε προσφορά πληροί όλα τα κριτήρια της διακήρυξης.  

3. Ο προσφέρων ορίστηκε ως προσωρινός ανάδοχος για κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

 

 





 

8 

Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις του ΙΜΒΒ – ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100, 70013, Βασιλικά Βουτών, 
Ηράκλειο Κρήτης. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη 
βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης 
υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» [Νέες 
θεραπείες μέσω της HDL για αυτοάνοσα και καρδιαγγειακά νοσήματα], κωδικός έργου: Τ12ΕΔΚ-
02361, MIS 5067590 (OΠΣ) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 

 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΣΠΑ00425-13  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού. 

Σχετική Α.Α.Υ Ε080000569 / ΑΔΑ ΨΦΤΨ469ΗΚΥ-ΑΦΠ 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου, ανά τμήμα, και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g 

Περίληψη της παρούσας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, 

τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ν. Πλαστήρα 100 
Βασιλικά Βουτών, το οποίο, με την υπ΄ αριθ. 439/31-6/9.12.2020 πρακτικού απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του,  εγκρίνει τον διαγωνισμό αυτό. 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Ε080000569 / ΑΔΑ ΨΦΤΨ469ΗΚΥ-ΑΦΠ 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Τμήμα Προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 
Ηρακλείου Κρήτης (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 391515, -1516, 1572, 1235, e-mail: 
procurement@admin.forth.gr) 

Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών  
Ο κος Μ. Θεοχαρόπουλος, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας +30 2810 391572, e-mail: procurement@admin.forth.gr 

Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β’: Τεχνική 
Περιγραφή, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνική Προσφορά – Πίνακας συμμόρφωσης, Παράρτημα ΙΙ: 
Υποδείγματα αίτησης συμμετοχής, πίνακα έργων, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και 
εγγυήσεων και το Παράρτημα ΙΙI: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

 

 

https://www.forth.gr/index_main.php?c=45&l=g
mailto:procurement@admin.forth.gr
file:///C:/Users/X.Choulaki/Documents/1%20TMHMA%20PROMHTHEIVN/1%20ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ%202018/IMBB/SYN_8_Rena_FLOW%20CELLS/procurement@admin.forth.gr
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Επιτροπή Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά  στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα  που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
Ανάδοχο. 

Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

Επιτροπή Παραλαβής  
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των ειδών. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  
Αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οικονομικοί φορείς δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
ν.4412/2016: 

α. κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού  

β. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής: 

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός πέντε (5) ημερών από της 

κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως στον οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση 

της παράλειψης.  

Για το παραδεκτό της ασκήσεως της ενστάσεως απαιτείται με την κατάθεση αυτής και η προσκόμιση 

καταβολής παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το εν τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης 
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 

όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 

Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για ένα ή και περισσότερα τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τμήματος.  

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια επιτρέπεται να 

υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πρέπει 

να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν 

είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία Διενέργειας, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 

τις 29/01/2021 και ώρα 16:00.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (Γ292) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που βρίσκεται στην οδό Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου 
Κρήτης, την 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.  

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια 
επαγγελματική απασχόληση την εμπορία ειδών όπως τα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 

της προσφοράς τους. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό 

αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού από το 

διαγωνισμό, να υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές για κάθε τμήμα ειδών.  

6.2 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση 

6.2.2 α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

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

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

γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
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νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

6.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
α. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

β. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

Κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις του παραγράφου 6.2 της παρούσας 
Διακήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με 
την προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν 
υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται 
επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Α. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  

Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα των οικονομικών φορέων να αποδεικνύεται από τα κάτωθι:  
• ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο 

διαχειριστικό έτος, ήτοι την τελευταία διαχειριστική χρήση (2019), κατ’ ελάχιστον ίσο με την αξία 
του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά. 
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• Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, την 
χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους, προσκομίζοντας, εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών, ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 
β του Ν. 2190/1920, ως ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για 
τις Ε.Π.Ε.) της τελευταία διαχειριστικής χρήσης (2019), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων 
χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 

• Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή 
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

• Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
του για την τελευταία οικονομική χρήση.  

• Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.  

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού 
από το διαγωνισμό, ότι διαθέτουν εμπειρία σε αντίστοιχες συμβάσεις προμηθειών εργαστηριακών 
αναλωσίμων αναλόγου μεγέθους με την προκηρυσσόμενη. 

Ελάχιστη απαίτηση: να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών κατ’ 
ελάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχα σε είδος (αφορούν εργαστηριακά αναλώσιμα) και αξίας (το 
καθένα) κατ’ ελάχιστον ίσης με αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για το/τα 
οποίο/α υποβάλλουν προσφορά. 

Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τεκμηριώνουν την εμπειρία τους καταθέτοντας με την προσφορά 
του, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης, για κάθε τμήμα 
για το οποίο υποβάλει προσφορά: 

 Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που έχουν εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία 
έτη και είναι αντίστοιχα σε είδος (αφορούν εργαστηριακά αναλώσιμα) και αξίας κατ’ 
ελάχιστον ίσης με την αξία του τμήματος ή τη συνολική αξία των τμημάτων για το/τα 
οποίο/α υποβάλλουν προσφορά.  

 Αποδεικτικά καλής εκτέλεσης των έργων που επικαλούνται (Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, ή αντίγραφα 
συμβολαίων ή τιμολόγια). 

 

Σημειώνεται ότι: 

Εάν ο προσφέρων έχει εκτελέσει τρία έργα, όπως ορίζονται παραπάνω, κατά την τελευταία τριετία, 
δεν απαιτείται να δηλώσει περεταίρω έργα ούτε προσκομίζει σχετικά αποδεικτικά πέραν των 
απαιτούμενων τριών έργων. 

Εάν ο προσφέρων δεν έχει εκτελέσει τρία αντίστοιχα έργα, όπως ορίζονται παραπάνω, κατά την 
τελευταία τριετία, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αντίστοιχων παραδόσεων 
εργαστηριακών αναλωσίμων/αντιδραστηρίων, πριν από την τελευταία τριετία, εφόσον ο οικονομικός 
φορέας τα υποβάλει. 

Η εν λόγω απαίτηση, δεν αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης. 

Δ. Συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Δεν απαιτείται. 
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 6.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 6.3 (Α, Β,  και Γ) της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης υπογράφεται από 
τον οικονομικό φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Μπορεί να υπογράφεται έως δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σημείωση 1: στο μέρος II : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, η ερώτηση  «Ο ΟΦ είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής)» δεν αφορά την εγγραφή 
στο οικείο επιμελητήριο. Στην Ελλάδα δεν υφίστανται επί του παρόντος εθνικός επίσημος 
κατάλογος του αρ 83 του ν 4412/2016, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, να 

προσκομίσουν: 

(α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες 

μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη 

Διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη,  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ χωριστά για κάθε τμήμα του 
διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

Μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σημείωση 1: στο μέρος II : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, η ερώτηση  «Ο ΟΦ είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής)» δεν αφορά την εγγραφή 

στο οικείο επιμελητήριο. Στην Ελλάδα δεν υφίστανται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος 

του αρ 83 του ν 4412/2016, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  

(β) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3. Β, και Γ  (ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, βεβαιώσεις, αποδεικτικά υλοποίησης έργων κτλ). 

(γ) αποδεικτικά μη οφειλής καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(δ) δείγματα προσφερόμενων ειδών, εφόσον απαιτείται στον πίνακα Προδιαγραφών και Απαιτήσεων 

του Μέρους Β’ και του Παραρτήματος Ι. 





 

16 

ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενους 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 09/06/2021. Η ισχύς των 

προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος τμήματος των 

προς προμήθεια ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για μέρος των τμημάτων του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται 
δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές για κάθε τμήμα του διαγωνισμού  τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να 
αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια – τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την 
προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας 
του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας 

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός αυτής. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υπό-φακέλους: 

1. Υπό-Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής  

2. Υπό-Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά  

3. Υπό-Φάκελο Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά  

Οι υπό-φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην 
Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι 
σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.  

Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε 
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

12.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο Υπό-Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει, επί αποκλεισμού από το διαγωνισμό: 

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
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2. το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σημείωση 1: στο μέρος II : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, η ερώτηση  «Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής)» δεν αφορά την εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο. Στην Ελλάδα δεν υφίστανται 
επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του αρ 83 του ν 4412/2016, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων 
προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών. 

3. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3.Β δικαιολογητικά ήτοι τους ισολογισμούς ή 
αποσπάσματα ισολογισμών, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, κτλ)   

4. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3.Γ δικαιολογητικά ήτοι 
4.1. Πίνακα των τριών (3) κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία 

(3) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ. 

4.2. τα σχετικά αποδεικτικά υλοποίησης των έργων που επικαλείται (βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, ή σύμβαση ή 
τιμολόγιο). 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα προσκομίζονται με επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική. 

12.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπο-φάκελος Τεχνική προσφορά περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό  

1. συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στο Β΄ Μέρος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» καθώς και οποίο άλλο αποδεικτικό ορίζεται στο εν λόγω μέρος της παρούσας, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, 

2. Πιστοποιητικά, όπου απαιτείται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους, 
3. Δείγματα του προσφερόμενου είδους: ειδικότερα απαιτείται επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς υποβολή δείγματος του προσφερόμενου είδους  

α. για τα είδη 1, 2, 3 και 4 του τμήματος 3, σε ποσότητα δέκα (10) τεμαχίων (σωληναρίων) 

β. για τα είδη 1 και 2 του τμήματος 4, σε ποσότητα δέκα (10) τεμαχίων (σιφωνίων/tips) 

γ. για το είδος 1 του τμήματος 8, σε ποσότητα σε ποσότητα δέκα (10) τεμαχίων (γαντιών) 

Τα δείγματα θα περιλαμβάνονται σε φάκελο σφραγισμένο και σημασμένο με την ένδειξη «δείγμα 
οικονομικού φορέα - ……… (επωνυμία προσφέροντα)……… ». 

 Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του 
συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο αριθμός της διακήρυξης, και το τμήμα . Επισημαίνεται ότι: 
το αυτοκόλλητο ή το καρτελάκι θα είναι τοποθετημένο, σε κάθε είδος, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
μην καλύπτονται οι υποχρεωτικές του ενδείξεις. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, κατά τη 
φάση αξιολόγησης, δείγματα για συγκεκριμένα είδη, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης το κρίνει 

απαραίτητο για την αξιολόγηση /βαθμολόγηση με βάση τo κριτήριo Κ1 (Συμφωνία προσφοράς με 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης) που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή θα ζητήσει δείγματα από όλους τους προσφέροντες του συγκεκριμένου είδους, σε 
ποσότητα μίας (1) μονάδας μέτρησης (τεμάχιο ή συσκευασία αναλόγως το είδος). 
Η επιστροφή των δειγμάτων  μετά την αξιολόγηση γίνεται ως εξής: 
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i) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η 
προμήθεια, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της 
σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό 
αίτημά τους. 
ii) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί 
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.  
Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

 

4. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα προσκομίζονται με επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 

12.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού από το 
διαγωνισμό, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να 
είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους πίνακες του Β΄ Μέρους «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο των προσφερομένων ειδών του κάθε 
τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με 
την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιμές 
αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" 
θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο 
υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία.  

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει. 

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

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού έως την 05/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
16:00 

είτε 

 

 





 

19 

β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, στη διεύθυνση  
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 

Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη 

Κεντρική Διεύθυνση Τμήμα Προμηθειών 
Γ # 292 

Υπ’οψιν Μ. Θεοχαρόπουλος 
Τηλ. +30 2810 391572 

και πρωτοκολλώνται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας 
μέχρι την προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα 
στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται 
δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κάθε τμήματος 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και από τους υπο-φακέλους που περιέχει αποσφραγίζονται ο 
φάκελος των δικαιολογητικών και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus). 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να αποσφραγίσει τον φάκελο των 
δικαιολογητικών των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μια δημοσία 
συνεδρίαση.  

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και 
καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επιτροπή του διαγωνισμού θα προβεί ακολούθως στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ορθά και πλήρη. Για τις ανάγκες της 
τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη 
διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης. 

Αξιολόγηση των δειγμάτων :Για τα είδη για τα οποία προβλέπεται εξ’ αρχής υποβολή δείγματος με 
την τεχνική προσφορά, οι προσφέροντες απαιτείται να καταθέσουν, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, εντός του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς δείγμα του προσφερόμενου είδους 
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(δείγμα οικονομικού φορέα – δείγμα κατηγορίας β του αρ 214 του ν 4412/2016) σε ποσότητα 
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1. Για τα είδη 1, 2, 3 και 4 του τμήματος 3, η επιλογή των προσφερόμενων ειδών που πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές πραγματοποιείται με διενέργεια μακροσκοπικής, μηχανικής, 
θερμικής εξέτασης και εξέτασης χημικής αντοχής, ως εξής: 
Τα δείγματα θα αριθμηθούν και θα τεθούν σε τυχαία σειρά. Στη σειρά θα περιλαμβάνεται 
και ένα δείγμα του ΙΤΕ («επίσημο δείγμα» ως εσωτερικός θετικός μάρτυρας γνωστής 
συμπεριφοράς – Είδος 1 Sarstedt , Cat.No: 72.690.001/ Είδος 2  Οίκος Sarstedt , Cat.No: 
72.735.002 / Είδος 3 Οίκος Sarstedt , Cat.No: 72.695.400 / Είδος 4 Sarstedt , Cat.No:  
72.706.700 ). Στη συνέχεια, το σύνολο των δειγμάτων θα  υποστεί (α) μακροσκοπική εξέταση 
για την ποιότητα κατασκευής και έλλειψη ελαττωμάτων υλικού, (β) εξέταση μηχανικής αντοχής 
κατά την φυγοκέντρηση σε υψηλές στροφές έως 14.000 rpm, (γ) εξέταση θερμικής αντοχής και 
εφαρμογής του πώματος κατά το βρασμό σε heating blocks του ΙΜΒΒ και (δ) εξέταση χημικής 
αντοχής σε οξέα και διαβρωτικά διαλύματα διαλύματα για χρήση σε βασικά πρωτόκολλα 
μοριακής βιολογίας.  

2. Για τα είδη 1 και 2 του τμήματος 4 , η επιλογή των προσφερόμενων ειδών που πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τον όρο της συμβατότητας με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό 
θηκών του ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No 973 270 και ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No. 974 290, η διενέργεια 
μακροσκοπικής, μηχανικής εξέτασης, εξέτασης χημικής αντοχής και διενέργεια πρακτικής 
δοκιμασίας, πραγματοποιείται ως εξής: 
Τα δείγματα θα αριθμηθούν και θα τεθούν σε τυχαία σειρά. Στη σειρά θα περιλαμβάνεται 
και ένα δείγμα του ΙΤΕ («επίσημο δείγμα» ως εσωτερικός θετικός μάρτυρας γνωστής 
συμπεριφοράς – Είδος 1 GREINER, Cat.No: 739290 / Είδος 2 GREINER, Cat.No: 740290). Στη 
συνέχεια, το σύνολο των δειγμάτων θα το σύνολο των δειγμάτων θα υποστεί (α) 
μακροσκοπική εξέταση για την ποιότητα κατασκευής και έλλειψη ελαττωμάτων υλικού, (β) 
εξέταση μηχανικής αντοχής κατά την εφαρμογή στους αυτόματους πιπεταδόρους P2, P20 
και P100 του ΙΜΒΒ (γ) εξέταση χημικής αντοχής σε οξέα και διαβρωτικά διαλύματα για 
χρήση σε βασικά πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας και (δ) πρακτική δοκιμασία. 
Για την πρακτική δοκιμασία, το σύνολο των δειγμάτων θα εισαχθεί στις προ -υπάρχουσες 
ειδικές θήκες και θα δοκιμασθεί ως προς την εφαρμογή του σε αυτές με χρήση αυτόματων 
πιπεταδόρων. 
Η διαδικασία θα επαναληφθεί για δέκα (10) συνεχείς φορές με τυχαία εναλλαγή της σειράς 
των δειγμάτων ώστε η διαδικασία να είναι εντελώς τυχαιοποιημένη.  
Η δοκιμασία θεωρείται επιτυχής για το κάθε δείγμα αν αυτό δεν προκαλέσει πάνω από δύο 
(2) δυσλειτουργίες (παραμόρφωση άκρης ρύγχους ή/και ενσφήνωση-μπλοκάρισμα στην 
οπή της θήκης) για το σύνολο των δέκα δοκιμασιών. Σε περίπτωση άνω των δύο (2) 
δυσλειτουργιών, η επιτροπή βεβαιώνει και καταγράφει ποιο/ποια από τα δείγματα 
απέτυχε/χαν και το/τα απορρίπτει ως «μη συμβατά με τον εξοπλισμό του ΙΤΕ - ΙΜΒΒ». 
Τα δείγματα που αποδείχθηκαν επιτυχή σε κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) σειρές δοκιμασίας 
κρίνονται «αποδεδειγμένα συμβατά με τον εξοπλισμό του ΙΤΕ - ΙΜΒΒ». 
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας τα δείγματα επανασφραγίζονται στην 
αρχική τους συσκευασία. 

3. Για το είδος 1 του τμήματος 8, η επιλογή των προσφερόμενων ειδών που πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές πραγματοποιείται με διενέργεια μακροσκοπικής και μηχανικής εξέτασης, και 
εξέταση χημικής αντοχής ως εξής: 
Τα δείγματα θα αριθμηθούν και θα τεθούν σε τυχαία σειρά. Στη σειρά θα περιλαμβάνεται 
και ένα δείγμα του ΙΤΕ («επίσημο δείγμα» ως εσωτερικός θετικός μάρτυρας γνωστής 
συμπεριφοράς. – Είδος 1 HARTMANN, Cat.No: 942 19 (6/7/8). Στη συνέχεια, το σύνολο των 
δειγμάτων θα υποστεί (α) μακροσκοπική εξέταση για την ποιότητα κατασκευής και έλλειψη 
ελαττωμάτων υλικού, (β) εξέταση μηχανικής αντοχής με έλξη απόστασης έως μια και μισή 
(1,5) φορά το μήκος του γαντιού και (γ) εξέταση χημικής αντοχής σε οξέα και διαβρωτικά 
διαλύματα για χρήση σε βασικά πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας   

4.    Για τα δείγματα των ειδών που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει απαραίτητο να 
προσκομισθούν μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς 
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προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους  με τις τεχνικές προδιαγραφές η αξιολόγηση θα 
γίνει με (α) μακροσκοπική εξέταση για την ποιότητα κατασκευής και έλλειψη ελαττωμάτων 
υλικού, (β) πρακτική δοκιμασία. 

      Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και της πρακτικής δοκιμασίας τα δείγματα 
επανασφραγίζονται στην αρχική τους συσκευασία.  

      Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχων και τεχνικής δοκιμασίας καταγράφονται στο 
πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  

β.  Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα 
με τα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

Κ1 
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης 

80 

Κ2 Χρόνος παράδοσης  20 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι από 100 έως 
150. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους Κριτήρια. Η βαθμολογία κριτηρίου 
καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
Διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στην περίπτωση που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η συνολική βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το 
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του: 

Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των 
κριτηρίων. 

 ΒΤ=σΚ1 x ΒΚ1 + σΚ2 x ΒΚ2 +… +σΚν x ΒΚν 

Όπου: 

ΒΤ: βαθμός τεχνικής αξιολόγησης 

σΚν :συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κν 

ΒΚν :βαθμός κριτηρίου Κν 

Ισχύει σΚ1 + σΚ2 +… + σΚν =1 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε 
οποιοδήποτε σημείο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Η επιτροπή θα καταγράψει τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης σε πρακτικό της. 

16.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί. 

Ακολούθως θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των 
οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην κατάταξή τους με αύξουσα σειρά της συνολικής 
τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της παρούσας.  

16.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

Β = ΒΚ / ΒΤ όπου: 
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ΒΚ = το συνολικό κόστος της προσφοράς σε Ευρώ και ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης. 

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό Β. 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς 
όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του υπό ανάθεση έργου. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ). Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον 
συμφέρουσα προσφορά.  

Σε περίπτωση που η συμφερότερη προσφορά έχει δοθεί από δύο ή περισσότερους προσφέροντες με 
τον ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης (ΒΤ), για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κλήρωση παρουσία 
των ενδιαφερόμενων.  

Η επιτροπή θα καταγράψει τα αποτελέσματα σε πρακτικό της. 

Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων όλων των ανωτέρω σταδίων εκδίδεται μια απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 
πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίον πρόκειται να 
γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού, καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 
έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6.2 που 
αναφέρονται παρακάτω:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκεί το επάγγελμά του ή άλλης 
αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά του καθώς και η άσκησή του, έκδοσης έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.   

Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων 
εκπροσώπων τους (αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους 
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/ντα Σύμβουλο και τα 
μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους 
τους). 

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ).  
Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), για την απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 
αρμόδιας αρχής (π.χ.ΓΕΜΗ). Το πιστοποιητικό πρέπει  έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία εξυγίανσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  
Σημειώνεται ότι η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας 
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στην οποία ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές και η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών η οποία θα πρέπει να φέρει 
ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών 

7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

8. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

9. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Σημειώνεται ότι από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική 
υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση του εν 
λόγω Πιστοποιητικού. Ωστόσο, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

Στην εν λόγω ΥΔ θα δηλώνονται οι πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
ή αίτησης συμμετοχής και ειδικότερα οι πράξεις επιβολής προστίμου οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
οι οποίες αα) χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) αφορούν την αδήλωτη εργασία.  

Η ΥΔ θα συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

10. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6.2.3 περ β και γ της 
παρούσας, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολο όλες τις περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη 
κατάσταση. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.  

11. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, θα γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους η οποία συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε ημερομηνία 
και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται 
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να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών και να 
λαμβάνουν γνώση αυτών. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση του 
διαγωνισμού γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη συμφέρουσα 
προσφορά με την προϋπόθεση ότι και αυτός θα προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 

Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ έπειτα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον διαγωνισμό επιτροπής. Η αναθέτουσα αρχή μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να κατακυρώσει μεγαλύτερη κατά 30% 
ποσότητα ή μικρότερη κατά ποσοστό 50%.  

Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 
αποστέλλεται η απόφαση κατακύρωσης και αντίγραφα των πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης. Στον 
ανάδοχο αποστέλλεται η απόφαση της Κατακύρωσης. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ. 

18.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον 
από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται 
αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό 
ανάθεση προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 
καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου 
της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της 
ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης 
απαιτούμενο χρόνο. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, τα 
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄και γ΄της παρ. 1 το άρθρου 14 του ν. 4364/2016 
που λειτουργούν άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, 
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αυτό το δικαίωμα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 20  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης. 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 
ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

22.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί εγγράφως και 
αιτιολογημένα από τον προσφέροντα το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την σύναψη της 
σύμβασης. 

Η παράδοση-παραλαβή των ειδών από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες του ΙΜΒΒ και κατόπιν συνεννοήσεως με την Αναθέτουσα αρχή. 

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΙΤΕ –
ΙΜΒΒ στον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

22.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου, θα γίνει με οριστική παραλαβή από την Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

22.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου 
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και στις περιπτώσεις 
αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος. 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση 
που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 
καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση 
του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί 
σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

23.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής:  

Το 100% της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των προϊόντων τα οποία θα παραδίδονται τμηματικά μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, και 
σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση και παραλαβή από το ΙΤΕ του τιμολογίου.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Toν 
Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα διενεργηθεί από το ΙΤΕ 
παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρ 64 Ν.4172/2013. Το ΙΤΕ θα 
εκδώσει ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο. 

Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται (α)κράτηση 0,07% υπέρ της υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του 
ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 375, παρ 7 του ν. 4412/2016 και ισχύει (β) κράτηση 
ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο  350 παρ.3 
του ν. 4412/2016. Επί των ανωτέρω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και κράτηση πλέον 
20% υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 3,6%. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες 
και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε εμφανών 
ή αφανών ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, 
ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και 
ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους της 
διακήρυξης ή της προσφοράς γνωστοποιείται εγγράφως στην προμηθεύτρια η οποία υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη εντός δέκα (10) ημερών. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
, προσαυξάνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου έως 50%. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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ΑΡΘΡΟ 27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση 
ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 
του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά όπως 
οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 28  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί την παράδοση ειδών επιβάλλονται εις βάρος του, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν τα προϊόντα  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Η είσπραξη του προστίμου 
γίνεται με παρακράτηση από το ποσό της πληρωμής του αναδόχου ή σε περίπτωση ή έλλειψης αυτού 
ή ανεπάρκειας αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση Ένωσης 
το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον 

απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που 

πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην 

αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή 

να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή 

δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με 

την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω 

πληροφοριών. 

Το ΙΤΕ δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

για όλους τους  προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασής τους και την εκάστοτε 

εν ισχύ ‘Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ (www.forth.gr, όπου βλ. και στοιχεία 

επικοινωνίας με Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr) σε 

συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία, 

και η προμηθεύτρια  δηλώνει και αναγνωρίζει με το παρόν ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και 

ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους και Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και συναινεί 

στα ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η προμηθεύτρια είναι ενήμερη για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία της παρούσης 

σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και 

την έκταση που οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν. 

http://www.forth.gr/
mailto:dpo@admin.forth.gr
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ΑΡΘΡΟ 31 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 32 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

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

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 

του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία 

που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ - ΙΤΕ) αυτού, στα πλαίσια αναγκών της Πράξης «Νέες θεραπείες 
που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση 
αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» κωδ.έργου: Τ12ΕΔΚ-02361 ,MIS5067590 (ΟΠΣ) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων- HDL -1»ο οποίος υποδιαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
παρακάτω πίνακα.  

Για τα είδη 1, 2 ,3 και4  του τμήματος 3, τα είδη 1 και2 του τμήματος 4 και για το είδος 1 του τμήματος 8 κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση 
δειγμάτων σε ποσότητα δέκα (10) τεμαχίων (σωληναρίων, σιφωνίων/tips ή γαντιών). 
Τα δείγματα θα υποβληθούν σε ελέγχους και πρακτική δοκιμασία, αναλόγως το είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και, κατά 
περίπτωση, η συμβατότητα με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No 973 270 και ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No. 974 290. Ο τρόπος διενέργειας 
των ελέγχων και της πρακτικής διαδικασίας περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 16.1 

Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου  

α/α τμήματος Τίτλος τμήματος CPV 
Α/Α 

είδους 
Είδη προς προμήθεια 

εκτιμώμενη 
αξία, πλέον 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 

εκτιμώμενη 
αξία, 

συμπ/νου 
ΦΠΑ 

τμήμα 1 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 33651520-9 

1 PE anti-mouse CD11c Antibody, 200μg 

2.260,00 135,60 2.395,60 

2 APC anti-mouse CD8 Antibody,100μg 

3 
APC/Fire™ 810 anti-mouse CD3 
Antibody,100μg 

4 
Alexa Fluor® 700 anti-mouse/human CD44 
Antibody,100μg 

5 
APC/Fire™ 750 anti-mouse CD69 
Antibody,100μg 

6 PerCP anti-mouse CD4 Antibody,100μg 

7 
FITC anti-mouse/human CD11b 
Antibody,500μg 

8 
Pacific Blue™ anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 
Antibody,100μg 

9 
Alexa Fluor® 647 anti-mouse I-
Ab Antibody,100μg 

10 
Brilliant Violet 421™ anti-mouse FOXP3 
Antibody,50μg 
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11 FOXP3 Fix/Perm Buffer Set,100 tests 

12 Transcription Factor Buffer Set, 120 tests 

τμήμα 2 
ΚΙΤ 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

24900000-3 

1 
Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA, 
2x15plates 

4.065,00 243,90 4.308,90 2 Mouse IL-17 DuoSet ELISA, 2x15plates 

3 
Kit για ποσοτικοποίηση  πρωτεϊνών με 
φθοριόμετρο, 500rxns 

τμήμα 3 
ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
33790000-4 

1 Μικροσωληνάρια 1.5 ml , 15000pcs 

740,00 177,60 917,60 

2 
Μικροσωληνάρια  0.5 ml Multiply-Pro 
PCR tubes ,2000pcs 

3 
Μικροσωληνάρια 2.0 ml safe-lock, 
4000pcs 

4 
Σωληνάρια 1,5ml SafeSeal DNA Low 
Binding ,400pcs 

5 Φίλτρα σύριγγας  S 0,45, 100pcs 

6 Φίλτρα σύριγγας S 0,2, 200pcs 

τμήμα 4 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑ 
ΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

38437000-7 

1 TIPS YELLOW  200μl ,45000pcs 

3.810,00 914,40 4.724,40 

2 TIPS BLUE 1000μl,15000pcs  

3 PLATE 96-well w/out LID , 100pcs     

4 TUBE  50 ml PP CON.STER,1000pcs 

5 TUBE  15 ml PP CON.STER.,1500pcs 

6 FLASK TC  75cm2 250ml STR.CANT,240pcs     
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7 STRIPETTE  5 ml IND.WRAP.,2000pcs 

8 STRIPETTE 10 ml IND.WRAP.,2000pcs 

9 PLATE  6-well TC w/LID  INDIV.,400pcs 

10 CELL LIFTER/scraper,100pcs 

11 
24 well plates, polystyrene,  F-bottom 
(CHIMNEY WELL), poly-D-lysine 
coated,50pcs 

τμήμα 5 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛ. 
ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

33696500-0 

1 
Πρωτεϊνικός μάρτυρας (Έγχρωμος) 
4x500ml 

6.645,00 1594,80 8.239,80 

2 Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης,2rolls 

3 
 Χρωματογραφικό χαρτί (blotting paper), 
100sheet 

4 
   Master mix SYBR Green για PCR 
πραγματικού χρόνου-αυξημένης 
ευαισθησίας ,7x10ml   

5 Χρωστική νουκλ.οξέων μη τοξική,3x1ml 

6 Ολιγονουκλεοτίδια, 4000nt 

7 
 Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit για 
συμπύκνωση βιολ.δειγμάτων,96 columns 

τμήμα 6 
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 
33692100-8 

1 
Albumin methylated from bovine 
serum,250mg 

480,00 115,20 595,20 2 
Freund’s Adjuvant, Complete cell 
suspension,6x10ml  

3 
Freund’s Adjuvant, Incomplete 
liquid,6x10ml 

τμήμα 7 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
24327000-2 1 Glacial Acetic acid for HPLC, 2,5lt 705,00 169,20 874,20 
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2 METHANOL PA, 10lt 

3 AMMONIUM PEROXODISULFATE PA,100g 

4 Sodium CHLORIDE ,5kg 

5 
Απολυμαντικό διάλυμα για το 
υδατόλουτρο επωαστικών θαλαμων CO2, 
2x100ml 

6 
Σύστημα καθαρισμού/απομόνωσης DNA 
από ενζυμ.αντιδράσεις,3x50 columns 

        

τμήμα 8 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 33140000-3 

1 
Γάντια Νιτριλίου (S, M, L), 70 κουτ χωρίς 
πούδρα (powder-free ) 

1.200,00 288,00 1.488,00 

2 σύριγγες 50ml, 100pcs 

3 σύριγγες 1ml 27Gx1/2'',100pcs 

4 σύριγγες 0,5ml,100pcs 

5 σύριγγες 10ml, 100pcs 

Γενικό Σύνολο     19.905,00 3.638,70 23.543,70 

 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, ανά τμήμα, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες Προδιαγραφών και απαιτήσεων: 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Τμήμα 1: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
PE anti-mouse 
CD11c 
Antibody 

200 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα PE anti-mouse CD11c. Κλώνος: N418.  Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml Συσκευασία: 200 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 
APC anti-
mouse CD8 
Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα APC anti-mouse CD8a. Κλώνος: 53-6.7. Ισότυπος: Rat IgG2a. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
APC/Fire™ 810 
anti-mouse 
CD3 Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 810  anti-mouse CD3. Κλώνος: 17A2. Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  Συσκευασία: 100 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 

Alexa Fluor® 
700 anti-
mouse/human 
CD44 
Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 700 anti-mouse/human CD44. Κλώνος: IM7. Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο 
με ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 

APC/Fire™ 750 
anti-mouse 
CD69 
Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 750 anti-mouse CD69. Κλώνος: H1.2F3. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά 
ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

6 
PerCP anti-
mouse CD4 
Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα PerCP anti-mouse CD4.. Κλώνος: GK1.5. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  Συσκευασία: 100 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

7 

FITC anti-
mouse/human 
CD11b 
Antibody 

500 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα FITC anti-mouse/human CD11b. Κλώνος: M1/70. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά 
ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.5 mg/ml.  Συσκευασία: 500 
μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

8 

Pacific Blue™ 
anti-mouse Ly-
6G/Ly-6C (Gr-
1) Antibody 

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα Pacific Blue™ anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1). Κλώνος: RB6-8C5. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά 
ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

9 
Alexa Fluor® 
647 anti-

100 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 647 anti-mouse I-Ab. Κλώνος: AF6-120.1. Ισότυπος: Mouse (BALB/c) IgG2a.Να είναι ποιοτικά 
ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.5 mg/ml.   Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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mouse I-
Ab Antibody 

10 

Brilliant Violet 
421™ anti-
mouse FOXP3 
Antibody 

50 μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα Brilliant Violet 421™ anti-mouse FOXP3. Κλώνος: MF-14. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο 
για ενδοκυττάρια κυτταρομετρία ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml Συσκευασία: 50 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

11 
FOXP3 
Fix/Perm 
Buffer Set 

100 tests 1 FOXP3 Fix/Perm Buffer Set.  Χρήσιμο για ενδοκυτταρικές διαδικασίες χρώσης. Συσκευασία: 100 test. 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

12 
Transcription 
Factor Buffer 
Set 

120 tests 1 
Σετ διαλυμάτων fix/perm ειδικής σύστασης για (ενδοκυττάρια) χρώση μεταγραφικών παραγόντων, με ελάχιστη επίδραση στις 
χρώσεις των  επιφανειακών φθοριοχρωμάτων .Η συσκευασία να περιλαμβάνει τα εξής διαλύματα (επαρκή για  120 tests):  4X Fix 
Concentrate (30 mL), Fix Diluent (100 mL), 10X Perm Buffer (100 mL). 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 2: ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Mouse IFN-gamma 
DuoSet ELISA 

για 15 πιάτα 
/κιτ 

2 κιτ 

Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση φυσικής ή ανασυνδυασμένης IFN-γ ποντικού .Εύρος 
ανίχνευσης 31.2-2000pg/ml. Κατάλληλο για δείγματα από υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού ή 
πλάσματος. Ο συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές  σε δημοσιεύσεις επιστημoνικών εργασιών 
(τουλάχιστον 250), καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης  από  χρήστες (rating≥4.9/5).  Συσκευασία 
αντιδραστηρίων  για  15 πιάτα ELISA. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 
Mouse IL-17 DuoSet 
ELISA 

για 15 πιάτα 
/κιτ 

2 κιτ 

Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση φυσικής ή ανασυνδυασμένης IL-17 ποντικού. Εύρος 
ανίχνευσης 15.60 έως 1000 pg/mL. Κατάλληλο για δείγματα από υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού 
ή πλάσματος. Ο συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές  σε δημοσιεύσεις επιστημoνικών 
εργασιών(τουλάχιστον 140), καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης  από  χρήστες (rating≥4.8/5). 
Συσκευασία αντιδραστηρίων  για  15 πιάτα ELISA. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 

Kit για 
ποσοτικοποίηση  
πρωτεϊνών με 
φθοριόμετρο 

500 
αντιδράσεις 

/κιτ 
1 κιτ 

 Κιτ ανάλυσης πρωτεϊνών ειδικο για χρήση με το φθοριόμετρο Qubit..Δυνατότητα ποσοτικοποίησης σε 
δείγματα όγκου 1-20μl με εύρος συγκέντρωσης  12.5 µg⁄ml έως 5 mg⁄ml.Η δοκιμασία να έχει υψηλή 
ειδικότητα για πρωτεΐνες  και να είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι ακριβής παρουσία αναγωγικών 
παραγόντων (π.χ. DTT, β-μερκαπτοαιθανόλη) ή αλάτων, DNA, ελεύθερων 
νουκλεοτιδίων,αμινοξέων,διαλυτών, αλλά όχι απορρυπαντικών.Το kit να περιέχει συμπυκνωμένο 
αντιδραστήριο δοκιμασίας, ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και προ-αραιωμένα πρότυπα BSA.  
Συσκευασια: 500 αντιδράσεις 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 3: ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Μικροσωληνάρια 1.5 
ml  

500τμχ 

/σακ. 
30 σακ 

Μικροσωληνάρια για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση ,κωνική βάση,  
ενσωματωμένο πιεστό πώμα που έχει επιφάνεια ματ χωρίς κενά, κατάλληλη  για γράψιμο. Περιοχή 
επιφάνειας ματ και   στον κορμό  του σωληναρίου. Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 20000g, Διαμέτρου 
10,8mm , μήκους 39mm. Συσκευασία:500τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 
Μικροσωληνάρια  
0.5 ml Multiply-Pro 
PCR tubes  

 500τμχ 

/σακ. 
4 σακ 

Μικροσωληνάρια για PCR με επίπεδο καπάκι,μέγιστου ωφέλιμου όγκου  0,5ml,διαφανή με λεπτά 
τοιχώματα,με κωνική βάση,καθαρότητας PCR Performance Tested( ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες 
& αναστολείς PCR), με προστατευτικό ,για επιμολύνσεις, έλασμα στο καπάκι. Ανθεκτικό στους 121°C και 
σε ταχύτητες φυγοκέντρησης έως 8000g. Διαστάσεις σε 
mm(WxHxL):10x29,5x30,9.Συσκευασία:500τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
Μικροσωληνάρια 2.0 
ml safe-lock,  

1000τμχ 

/σακ. 
4 σακ 

Μικροσωληνάρια για όγκους 2ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση, ενσωματωμένο πιεστό πώμα  
το οποίο σφραγίζει με  κλείστρο ασφαλείας και έχει  επιφάνεια ματ  κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή 
επιφ.ματ και   στον κορμό  του σωληναρίου. Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 25000g, Διαμέτρου 10,8mm , 
μήκους 40mm. Καθαρότητας  PCR 
Performance Tested ( ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες & αναστολείς PCR).Συσκευασία:1000τμχ/σακ 
* 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 
Σωληνάρια 1,5ml 
SafeSeal DNA Low 
Binding   

200τμχ 

/σακ. 
2 σακ 

Μικροσωληνάρια χαμηλής πρόσδεσης DNA ( low binding), για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με εξωτερική 
διαβάθμιση ,κωνική βάση,  ενσωματωμένο πιεστό πώμα  το οποίο σφραγίζει με  κλείστρο ασφαλείας και 
έχει  επιφάνεια ματ  κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφ.ματ και   στον κορμό  του σωλ .Αντοχή σε 
φυγκεντρήσεις έως 30000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 39mm. Πιστοποιημένης καθαρότητας PCR 
Performance Tested.Συσκευασία:200τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 
Φίλτρα σύριγγας, 
0,45μm pore 

50τμχ 

/κουτί 
2 κουτ 

Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη Polyethersulfone( PES), επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος πόρου 
0,45μm, αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα  ανά 
ένα σε περίβλημα από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και εξόδου με κλείδωμα 
Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

6 
Φίλτρα σύριγγας   
0,2μm pore 

50τμχ 

/κουτί 
4 κουτ 

Φίλτρα σύριγγας  με μεμβράνη Polyethersulfone ( PES), επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος 
πόρου 0,2μm, αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα  
ανά ένα σε περίβλημα από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και εξόδου με κλείδωμα 
Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

* Απαιτείται υποβολή δείγματος 
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Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 4: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 TIPS YELLOW  200μl  
500 τμχ/ 

σακ. 
90σακ 

Ρύγχη για πιπέτες όγκου 10-200μL,PP ελεύθερα βαρέων  μετάλλων, μη αποστειρωμένα , 
κατάλληλα για Gilson® Pipetman  P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200 , ανθεκτικά σε 
θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C. Μήκος:49,85mm,μεγ. Διάμετρος:7,4mm.Οι 
συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με 
τα διεθνή standards DIN ISO 8655. Συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ 
Greiner Cat.-No 973 270. Συσκευασία:500τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 TIPS BLUE 1000μl  
250 τμχ/ 

σακ. 
60σακ 

Ρύγχη για πιπέτες όγκου 200-1000μL,PP ελεύθερα βαρέων  μετάλλων, μη αποστειρωμένα, 
κατάλληλα για Gilson® Pipetman,  P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000 , ανθεκτικά σε 
θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C Μήκος:72,4mm,μεγ. Διάμετρος:9,6mm.Οι 
συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με 
τα διεθνή standards DIN ISO 8655.  Συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ 
Greiner Cat.-No. 974 290. Συσκευασία:250τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
PLATE 96-well w/out 
LID        

10 pcs/ bag 10 σακ 

Πιάτα 96 πηγαδιών, μη αποστειρωμένα,διαφανή, με επίπεδο πάτο πηγαδιού που προσδίδει 
άριστες οπτικές ιδιότητες.Ιδανικά για ακριβείς οπτικές μετρήσεις (να μην προκαλείται εκτροπή 
της δέσμης φωτός από το υλικό), κατάλληλα για εφαρμογές οπτικής 
μικροσκοπίας.Απαλλαγμένα από ανιχνεύσιμες νουκλεάσες και ανθρώπινο DNA, 
κατασκευεσμένα βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών  DIN ISO 9001 .Συσκευασία:10τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 
TUBE  50 ml PP 
CON.STER 

20 τμχ/ σακ. 50σακ 

Σωληνάρια PP ,ωφέλιμου όγκου 50ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου 
DNA,μη πυρετογόνα μη κυτταροτοξικά με κωνική βάση και βιδωτό καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος 
θερμοκρασιών  από -196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) έως+121°C/+100°C (σ/κ). Ανθεκτικότητα σε 
ταχύτητες φυγοκέντρησης μέχρι 17.000g (κεφαλή σταθερής γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 
30x115.Συσκευασία:20τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 
TUBE  15 ml PP 
CON.STER. 

100 τμχ/ 
σακ. 

15σακ 

Σωληνάρια PP , όγκου 15ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,μη 
πυρετογόνα μη κυτταροτοξικά με κωνική βάση και βιδωτό καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος 
θερμοκρασιών  από -196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) έως+121°C/+100°C (σ/κ). Ανθεκτικότητα σε 
ταχύτητες φυγοκέντρησης μέχρι 15.000g(κεφαλή σταθερής γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 
17x120.Συσκευασία:100τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

6 
FLASK TC  75cm2 
250ml STR.CANT     

5 τμχ/ θήκη 48 θηκ. 
Φλάσκες PS, 250ml,75cm²,με εσωτερική επιφάνεια επεξεργασίας κατάλληλης για κύτταρα που 
προσκολούνται,αποστειρωμένες- για κυτταροκαλλιέργειες, με  βιδωτό καπάκι, χωρίς 
φίλτρο.Συσκευασία:5τμχ/θήκη 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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7 
STRIPETTE  5 ml 
IND.WRAP.  

50 τμχ/ σακ. 40σακ 
Ορολογικές  πιπέτες  , 5ml,Πολυστυρενίου, αποστειρωμένες,συσκευασμένες ανα μία,για 
κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει  υλικό από συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του 
πιπεταδόρου για προστασία από εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

8 
STRIPETTE 10 ml 
IND.WRAP.  

50 τμχ/ σακ. 40σακ 
Ορολογικές  πιπέτες  ,10ml,πολυστυρενίου, αποστειρωμένες, συσκευασμένες ανα μία,για 
κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει  υλικό από συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του 
πιπεταδόρου για προστασία από εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

9 
PLATE  6-well TC 
w/LID  INDIV. 

1 τμχ 400τμχ 

Πιάτα 6 πηγαδιών,PS,με καπάκι,με εσωτερική επιφάνεια εδάφους κατάλληλα επεξεργασμένη 
για κύτταρα που προσκολούνται,αποστειρωμένα,μη κυτταροτοξικά,μη πυρετογόνα, ελεύθερα 
νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,τυλιγμένο χωριστά το κάθε τεμάχιο, για 
κυτταροκαλλιέργειες 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

10 CELL LIFTER/scraper 1 τμχ 100τμχ 
Ξέστρα για κύτταρα, με λαβή 28cm, έλασμα 1,8cm με δυνατότητα περιστροφής γωνίας έως 
60°,αποστειρωμένα, κατάλληλα για κυτταροκαλλιέργειες,συσκευασμένα ανά τεμάχιο. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

11 

24 well plates, 
polystyrene,  F-
bottom (CHIMNEY 
WELL), poly-D-lysine 
coated  

5 τμχ/ σακ. 10σακ 

Πιάτα 24 πηγαδιών, πολυστυρενίου (PS) , για κυτταροκαλλιέργειες ,με διαμόρφωση πηγαδιών 
τύπου chimney και  επίπεδο πάτο,επιστρωμένο με Poly-D-Lysine για βελτιωμένη πρόσφυση 
κυτταρικών σειρών στις επιφάνειες πολυστυρενίου (PS).To καπάκι να εφαρμόζει με 
συγκεκριμένο προσανατολισμό και να φέρει δακτυλίους συμπύκνωσης (condensation 
rings).Να μπορούν να αποθηκευτουν σε θερμοκρασία δωματίου.Συσκευασία:5τμχ/θήκη 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

* Απατείται υποβολή δείγματος  

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Πρωτεϊνικός 
μάρτυρας   
(έγχρωμος )  

500 μl/ 
συσκ. 

4συσκ 

Πρωτεϊνικός Μάρτυρας για εκτίμηση μοριακών βαρών πρωτεϊνών .Να περιλαμβάνει 10 
διαφoρετικές πρωτεϊνες μοριακών βαρών από 10-180kDa, χρωματισμένες με 3 χρώματα (μπλε, 
πράσινο ,πορτοκαλί). Να είναι κατάλληλος και έτοιμος για ηλεκτροφόρηση σε SDS PA Gels [δηλ. 
με χρωστική φόρτωσης(loading dye)στο διάλυμά του] και  να προσδένεται ικανοποιητικά κατά 
την μεταφορά (transfer) σε μεμβράνες PVDF, nylon  ή νιτροκυτταρίνης. Οι ζώνες που δίνει να 
είναι ευκρινείς .Συσκευασία:500μl 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 
Μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης  

1 ρολό 2 ρολά 
Μεμβράνη μεταφοράς πρωτεϊνών . Να είναι υδρόφιλη, από 100% νιτροκυτταρίνη, σε ρολό 
διαστάσεων 0,3x3 m, και με μέγεθος πόρων 0,45 µm και με  ικανότητα δέσμευσης έως 100 
µg/cm². 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
 Χρωματογραφικό 
χαρτί (blotting paper) 

100 τμχ/ κιτ 1 κτ Χαρτί χρωματογραφίας/blotting, 46x57cm, πάχος 0,36mm.Συσκευασία:100τμχ. 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 

   Master mix SYBR 
Green για PCR 
πραγματικού χρόνου-
αυξημένης 
ευαισθησίας    

2x5ml/ 
συσκ 

7 συσκ 

Real Time PCR mix με SYBR Green, ABI Prism, για 1000 αντιδράσεις Να εξασφαλίζει την 
υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα Να έχει μεγάλο εύρος και 
γραμμικότητα. 
Το SYBR  qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της 
φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα 
της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για 
ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα. 
Nα περιλαμβάνει hot-start πολυμεράση με αντίσωμα, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, 
dNTPs και σταθεροποιητές (2Χ). 
Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά χρωστική αναφοράς ROX. 
H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 
6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). 
Η συσκευασία να είναι αρκετή για 1000 αντιδράσεις των 20μl (2x5ml). 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 
Χρωστική 
νουκλ.οξέων μη 
τοξική 

1ml/ συσκ 3 συσκ 

Χρωστική νουκελικών οξέων για  ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, εναλλακτική του 
βρωμιούχου αιθιδίου, μη μεταλλαξιγόνος, μη καρκινογόνος .Να είναι ευαίσθητη τουλάχιστον 
όσο το Βρωμιούχο αιθίδιο και να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε ηλεκτροφόρηση πηκτής 
αγαρόζης .Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή της.  Να μην θεωρείται 
τοξικό απόβλητο (hazardous waste). Να είναι σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου. Να 
προσφέρεται σε συγκέντρωση 25.000 Χ  σε υδατικό διάλυμα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν 
την ηλεκτροφόρηση (precast gel stain) είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης 
σε διάλυμα της χρωστικής  μετά την ηλεκτροφόρηση  (post gel staining). Nα είναι συμβατή με 
όλες τις κοινές πηγές φωτός:UV light, blue LED, blue/green LED.Συσκευασία:1ml 

6 ολιγονουκλεοτίδια /βάση  
4000 

βάσεις 
Ολιγονουκλεοτίδια (18-30 βάσεων), με επίπεδο καθαρότητας PSF (purified salt free), 
συγκέντρωσης 10nM 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

7 

 Ultra-0.5 Centrifugal 
Filter Unit για 
συμπύκνωση 
βιολ.δειγμάτων 

 

96τμχ/ 
κουτί 

1 κουτί 

Μονάδες ultra-φιλτραρίσματος  για όγκους υγρού έως 0,5ml , μέσω φυγοκέντρησης, ταχείας 
επίτευξης υψηλής συμπύκνωσης διαλυμένων και σύνθετων  δειγμάτων. Ικανότητα 
συμπύκνωσης ουσιών 30x , με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανάληψης ουσίας (>90% της 
αρχικής)  . 10,000 MWCO (MW Cut Off) μεμβράνης. Ο χρόνος διαδικασίας να είναι έως 30min.     
Εφαρμογές :       Συμπύκνωση βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν: 
αντιγόνα,/αντισώματα/ένζυμα/ νουκλ.οξέα/ μικροοργανισμούς/ άλλα καθαρισμένα δείγματα. 
Καθαρισμός μακρομορίων από εκχυλίσματα ιστών ή κυττάρων.     Απομάκρυνση μικρομορίων 
από μείγματα αντιδράσεων και απομάκρυνση πρωτεϊνών  πριν από HPLC.       Διαδικασίες 
desalting, buffer exchange και diafiltration. Συσκευασία:96κολόνες/κουτί 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 6: ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Υ1 
Albumin methylated 
from bovine serum 

250 mg/ 
συσκ 

1 συσκ 
Μεθυλιωμένη Αλβουμίνη από ορό βοός,σε σκόνη, ποιοτικού επιπέδου MQ200, κατάλληλη για 
χρωματογραφία συγγένειας και κλασματωση.Συσκευασία:250mg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 
Freund’s Adjuvant, 
Complete cell 
suspension  

6x10ml/ 
συσκ 

1 συσκ 

Για διάλυση αντιγόνων σε γαλάκτωμα water-in-oil, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή και 
μακροχρόνια ανοσολογική απόκριση εξαιτίας της βραδείας απελευθέρωσης του αντιγόνου. Nα 
περιέχει ανά ml: 1mg Mycobacterium tuberculosis (H37Ra, ATCC 25177) θερμικά 
αδρανοποιημένο και αφυδατωμένο ,0.85 mL paraffin oil and 0.15 mL mannide 
monooleate.Συσκευασία:6 μπουκάλια X10ml 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
Freund’s Adjuvant, 
Incomplete liquid 

6x10ml/ 
συσκ 

1 συσκ 
Χαρακτηριστικά όπως του Complete Med.,αλλά δεν περιέχει το Μυκοβακτηρίδιο της 
Φυματίωσης, οπότε ελαχιστοποιούνται  οι παράπλευρες δράσεις του.Συσκευασία:6 μπουκάλια 
X10ml. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Glacial Acetic acid for 
HPLC 

2,5 lt/ 
μπουκ. 

1 μπουκ. Καθαρότητα min: 99.8%. Κατάλληλο για  HPLC. Συσκευασία:2,5lt 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 METHANOL PA 
2,5 lt/ 

μπουκ. 
4 μπουκ. Καθαρότητα min. 99.8 %. Συσκευασία:2,5lt 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
AMMONIUM 
PEROXODISULFATE 
PA 

100 g/ συσκ. 1 συσκ DNases/RNases/Proteases: μη ανιχνεύσιμες   Καθαρότητα: min. 98 %. Συσκευασία:100g 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 Sodium CHLORIDE  5 kg/ συσκ. 1 συσκ 
NaCl για μοριακή βιολογία   Καθαρότητα:min 99,5%   DNases/RNases/Proteases: μη 
ανιχνεύσιμες  . Συσκευασία:5kg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 

Απολυμαντικό 
διάλυμα για το 
υδατόλουτρο 
επωαστικών 
θαλάμων CO2 

100 ml/ 
μπουκ 

2 μπουκ 

Απολυμαντικό διάλυμα για το υδατόλουτρο επωαστικών θαλαμων CO2. Για  παρεμπόδιση 
ανάπτυξης μικροοργανισμών μέσα στο δοχείο με το νερό του θαλάμου. 
Δ/μα συγκέντρωσης τουλάχιστον 100X .(πχ. Incuwater-clean #A5219,0100 οίκου Applichem ή 
ισοδύναμο). Συσκευασία:100ml 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

6 

Σύστημα 
καθαρισμού/ 
απομόνωσης DNA 
από 
ενζυμ.αντιδράσεις 

50 κολόνες/ 
κουτί 

3 κουτ 

Σύστημα καθαρισμού και απομόνωσης υψηλής ποιόητας DNA, από PCR και άλλες ενζυμικές 
αντιδράσεις, σε μικρό χρόνο και για  ποσότητες έως 5μg.Να περιλαμβάνει spin columns  και τα 
απαραίτητα διαλύματα για την πρόσδεση-πλύση και έκλουση του DNA . Ικανότητα έκλουσης 
μικρών όγκων έως 6μl. Το  εύρος μεγέθους των κομματιών DNA που δεσμεύεται να κυμαίνεται 
μεταξύ 50bp και 25kb σε ποσοστό ανάληψης έως 90% της ποσότητας του προς 
απομόνωση/καθαρισμό κομματιού.Να μπορεί να εφαρμοστεί και εναλλακτικό πρωτόκολλο 
απομόνωσης μικρότερων μεγεθών DNA [≥  15 bp έως 25 kb (dsDNA) και DNA ≥ 18 nt έως 10 kb 
(ssDNA)]. Τόσο οι κολόνες όσο και τα διαλύμματα του kit να διατίθονται και σε ξεχωριστούς 
κωδικούς. (πχ. Monarch # T1030S, οίκου ΝΕΒ  ή ισοδύναμο). Συσκευασία:50κολόνες/κουτί 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Τμήμα 8: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ       

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Γάντια Νιτριλίου (S, 
M, L) 

150 γάντια/ 
κουτί 

70κτ 
Γάντια νιτριλίου  υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα (powder-free ) με υψηλή αντοχή έναντι 
χημικών ουσιών, συσκευασία 150 τεμαχίων, μεγέθη S,M,L.. Συσκευασία:150 γάντια/κουτί* 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

2 σύριγγες 50ml 1 τμχ 100τμχ Σύριγγα  χωρίς βελόνα αποστειρωμένη μίας χρήσης με luer slip, διαθέσιμη ανά τεμάχιο. 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

3 
σύριγγες 1ml 
27Gx1/2'' 

100 τμχ/ 
συσκ 

1συσκ 
Σύριγγα ινσουλίνης 1ml με βελόνα 27Gx1/2'', μίας χρήσης και διαθέσιμη σε συσκευασία των 
100. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

4 σύριγγες 0,5ml 
10 τμχ/ 

συσκ 
10συσκ Αναλώσιμες αποστειρωμένες σύριγγες 0.5 ml, γενικής χρήσης με βελόνα. Συσκευασία των 10. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

5 σύριγγες 10ml 1 τμχ 100τμχ 
Σύριγγες  αποστειρωμένες,  μιας χρήσης με αποσπώμενη βελόνα 21G χωρητικότητας 10cc (10 
ml),διαθέσιμες ανά τεμάχιο.. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

* Απαιτείται υποβολή δείγματος  

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 

αναφερθεί 

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ 
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Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας  

 

 

 

Ι. Ταλιανίδης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ - ΙΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τον 
πίνακα που ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά». 

Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένοι από τους υποψήφιου Αναδόχους, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του (υπο)φακέλου - Τεχνική Προσφορά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν 
στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά 
θέματα του Πίνακα. 

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να 
συμπληρώσει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι: 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά  

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ, να αναφερθεί», στη στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 
Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής. 

Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης 
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 
3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).  
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ/INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «………………………………………..» 

Αρ. Διακήρυξης : ……/……...202… 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: 

Επωνυμία   

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.  

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Διεύθυνση  Τ.Κ.  

Τηλέφωνα  

Ηλεκτρονική δ/νση  
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Τμήμα 1: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
PE anti-mouse 
CD11c 
Antibody 

200μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα PE anti-mouse CD11c. Κλώνος: N418.  Ισότυπος: 
Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. 
Συγκέντρωση:0.2 mg/ml Συσκευασία: 200 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
APC anti-
mouse CD8 
Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα APC anti-mouse CD8a. Κλώνος: 53-6.7. 
Ισότυπος: Rat IgG2a. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα 
χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  
Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
APC/Fire™ 810 
anti-mouse 
CD3 Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 810  anti-mouse CD3. Κλώνος: 17A2. 
Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα 
χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  
Συσκευασία: 100 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

4 

Alexa Fluor® 
700 anti-
mouse/human 
CD44 
Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 700 anti-mouse/human CD44. 
Κλώνος: IM7. Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. 
Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

5 

APC/Fire™ 750 
anti-mouse 
CD69 
Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 750 anti-mouse CD69. Κλώνος: 
H1.2F3. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  
Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

6 
PerCP anti-
mouse CD4 
Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα PerCP anti-mouse CD4.. Κλώνος: GK1.5. 
Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα 
χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  Συγκέντρωση:0.2 mg/ml.  
Συσκευασία: 100 μg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

7 
FITC anti-
mouse/human 

500μg 1 
Μονοκλωνικό αντίσωμα FITC anti-mouse/human CD11b. Κλώνος: 
M1/70. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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CD11b 
Antibody 

ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  
Συγκέντρωση:0.5 mg/ml.  Συσκευασία: 500 μg. 

8 

Pacific Blue™ 
anti-mouse Ly-
6G/Ly-6C (Gr-
1) Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα Pacific Blue™ anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1). 
Κλώνος: RB6-8C5. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  
Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

9 

Alexa Fluor® 
647 anti-
mouse I-
Ab Antibody 

100μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 647 anti-mouse I-Ab. Κλώνος: AF6-
120.1. Ισότυπος: Mouse (BALB/c) IgG2a.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με 
ανοσοφθορίζουσα χρώση  σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής.  
Συγκέντρωση:0.5 mg/ml.   Συσκευασία: 100 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

10 

Brilliant Violet 
421™ anti-
mouse FOXP3 
Antibody 

50μg 1 

Μονοκλωνικό αντίσωμα Brilliant Violet 421™ anti-mouse FOXP3. 
Κλώνος: MF-14. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο για 
ενδοκυττάρια κυτταρομετρία ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml 
Συσκευασία: 50 μg. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

11 
FOXP3 
Fix/Perm 
Buffer Set 

100 
tests 

1 
FOXP3 Fix/Perm Buffer Set.  Χρήσιμο για ενδοκυτταρικές διαδικασίες 
χρώσης. Συσκευασία: 100 test. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

12 
Transcription 
Factor Buffer 
Set 

120tests 1 

Σετ διαλυμάτων fix/perm ειδικής σύστασης για (ενδοκυττάρια) χρώση 
μεταγραφικών παραγόντων, με ελάχιστη επίδραση στις χρώσεις των  
επιφανειακών φθοριοχρωμάτων .Η συσκευασία να περιλαμβάνει τα 
εξής διαλύματα (επαρκή για  120 tests):  4X Fix Concentrate (30 mL), Fix 
Diluent (100 mL), 10X Perm Buffer (100 mL). 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

 

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ 
σελίδας, προδιαγραφή κλπ). 

 

 

 

 

 

 





 

53 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ   

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ   

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ   

 

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

 

Υπογραφή
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Τμήμα 2: ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Mouse IFN-
gamma DuoSet 
ELISA 

για 15 
πιάτα/κιτ 

2 κιτ 

Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση 
φυσικής ή ανασυνδυασμένης IFN-γ ποντικού .Εύρος 
ανίχνευσης 31.2-2000pg/ml. Κατάλληλο για δείγματα από 
υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού ή πλάσματος. Ο 
συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές  σε 
δημοσιεύσεις επιστημoνικών εργασιών (τουλάχιστον 250), 
καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης  από  χρήστες 
(rating≥4.9/5).  Συσκευασία αντιδραστηρίων  για  15 πιάτα 
ELISA. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
Mouse IL-17 
DuoSet ELISA 

για 15 
πιάτα/κιτ 

2 κιτ 

Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση 
φυσικής ή ανασυνδυασμένης IL-17 ποντικού. Εύρος 
ανίχνευσης 15.60 έως 1000 pg/mL. Κατάλληλο για δείγματα 
από υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού ή πλάσματος. 
Ο συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές  σε 
δημοσιεύσεις επιστημoνικών εργασιών(τουλάχιστον 140), 
καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης  από  χρήστες 
(rating≥4.8/5). Συσκευασία αντιδραστηρίων  για  15 πιάτα 
ELISA. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 

Kit για 
ποσοτικοποίηση  
πρωτεϊνών με 
φθοριόμετρο 

500 
αντιδράσεις/κιτ 

1 κιτ 

 Κιτ ανάλυσης πρωτεϊνών ειδικο για χρήση με το 
φθοριόμετρο Qubit..Δυνατότητα ποσοτικοποίησης σε 
δείγματα όγκου 1-20μl με εύρος συγκέντρωσης  12.5 µg⁄ml 
έως 5 mg⁄ml.Η δοκιμασία να έχει υψηλή ειδικότητα για 
πρωτεΐνες  και να είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι ακριβής 
παρουσία αναγωγικών παραγόντων (π.χ. DTT, β-
μερκαπτοαιθανόλη) ή αλάτων, DNA, ελεύθερων 
νουκλεοτιδίων,αμινοξέων,διαλυτών, αλλά όχι 
απορρυπαντικών.Το kit να περιέχει συμπυκνωμένο 
αντιδραστήριο δοκιμασίας, ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης 
και προ-αραιωμένα πρότυπα BSA.  Συσκευασια: 500 
αντιδράσεις 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ 
σελίδας, προδιαγραφή κλπ). 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ   

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ   

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης ΝΑΙ   

 

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή
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Τμήμα 3: ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Μικροσωληνάρια 
1.5 ml  

500τμχ/σακ. 30 σακ 

Μικροσωληνάρια για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με 
εξωτερική διαβάθμιση ,κωνική βάση,  ενσωματωμένο 
πιεστό πώμα που έχει επιφάνεια ματ χωρίς κενά, 
κατάλληλη  για γράψιμο. Περιοχή επιφάνειας ματ και   στον 
κορμό  του σωληναρίου. Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 
20000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 39mm. 
Συσκευασία:500τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
Μικροσωληνάρια  
0.5 ml Multiply-
Pro PCR tubes  

 500τμχ/σακ. 4 σακ 

Μικροσωληνάρια για PCR με επίπεδο καπάκι,μέγιστου 
ωφέλιμου όγκου  0,5ml,διαφανή με λεπτά τοιχώματα,με 
κωνική βάση,καθαρότητας PCR Performance Tested( 
ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες & αναστολείς PCR), με 
προστατευτικό ,για επιμολύνσεις, έλασμα στο καπάκι. 
Ανθεκτικό στους 121°C και σε ταχύτητες φυγοκέντρησης 
έως 8000g. Διαστάσεις σε 
mm(WxHxL):10x29,5x30,9.Συσκευασία:500τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
Μικροσωληνάρια 
2.0 ml safe-lock,  

1000τμχ/σακ. 4 σακ 

Μικροσωληνάρια για όγκους 2ml, PP, διαφανή, με 
εξωτερική διαβάθμιση, ενσωματωμένο πιεστό πώμα  το 
οποίο σφραγίζει με  κλείστρο ασφαλείας και έχει  
επιφάνεια ματ  κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφ.ματ 
και   στον κορμό  του σωληναρίου. Αντοχή σε 
φυγκεντρήσεις έως 25000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 
40mm. Καθαρότητας  PCR 
Performance Tested ( ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες 
& αναστολείς PCR).Συσκευασία:1000τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

4 
Σωληνάρια 1,5ml 
SafeSeal DNA 
Low Binding   

200τμχ/σακ. 2 σακ 

Μικροσωληνάρια χαμηλής πρόσδεσης DNA ( low binding), 
για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση 
,κωνική βάση,  ενσωματωμένο πιεστό πώμα  το οποίο 
σφραγίζει με  κλείστρο ασφαλείας και έχει  επιφάνεια ματ  
κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφ.ματ και   στον κορμό  
του σωλ .Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 30000g, Διαμέτρου 
10,8mm , μήκους 39mm. Πιστοποιημένης καθαρότητας 
PCR Performance Tested.Συσκευασία:200τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

5 
Φίλτρα σύριγγας 
,0,45μm pore 

50τμχ/κουτί 2 κουτ 
Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη Polyethersulfone( PES), 
επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος πόρου 
0,45μm, αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα  ανά ένα 
σε περίβλημα από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και 
εξόδου με κλείδωμα Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί 

6 
Φίλτρα σύριγγας   
0,2μm pore 

50τμχ/κουτί 4 κουτ 

Φίλτρα σύριγγας  με μεμβράνη Polyethersulfone ( PES), 
επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος πόρου 0,2μm, 
αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα ενδοτοξινών, 
μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα  ανά ένα σε περίβλημα 
από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και εξόδου με 
κλείδωμα Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

* Απαιτείται υποβολή δείγματος 

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ 
σελίδας, προδιαγραφή κλπ). 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

 

Ημ/νία 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 





 

58 

Τμήμα 4: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
TIPS YELLOW  
200μl  

500τμχ/σακ. 90σακ 

Ρύγχη για πιπέτες όγκου 10-200μL,PP ελεύθερα 
βαρέων  μετάλλων, μη αποστειρωμένα , 
κατάλληλα για Gilson® Pipetman  P20, P100, P200, 
F5, F10, F25, F50, F200, U200 , ανθεκτικά σε 
θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C. 
Μήκος:49,85mm,μεγ. Διάμετρος:7,4mm.Οι 
συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση 
βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με τα 
διεθνή standards DIN ISO 8655. Συμβατά με τον 
προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ 
Greiner Cat.-No 973 270. Συσκευασία:500τμχ/σακ 
* 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
TIPS BLUE 
1000μl  

250τμχ/σακ. 60σακ 

Ρύγχη για πιπέτες όγκου 200-1000μL,PP 
ελεύθερα βαρέων  μετάλλων, μη αποστειρωμένα, 
κατάλληλα για Gilson® Pipetman,  P1000, F250, 
F300, F500, F1000, U1000 , ανθεκτικά σε 
θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C 
Μήκος:72,4mm,μεγ. Διάμετρος:9,6mm.Οι 
συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση 
βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με τα 
διεθνή standards DIN ISO 8655.  Συμβατά με τον 
προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ 
Greiner Cat.-No. 974 290. 
Συσκευασία:250τμχ/σακ * 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
PLATE 96-well 
w/out LID        

10pcs/bag 10 σακ 

Πιάτα 96 πηγαδιών, μη αποστειρωμένα,διαφανή, 
με επίπεδο πάτο πηγαδιού που προσδίδει 
άριστες οπτικές ιδιότητες.Ιδανικά για ακριβείς 
οπτικές μετρήσεις (να μην προκαλείται εκτροπή 
της δέσμης φωτός από το υλικό), κατάλληλα για 
εφαρμογές οπτικής μικροσκοπίας.Απαλλαγμένα 
από ανιχνεύσιμες νουκλεάσες και ανθρώπινο 
DNA, κατασκευεσμένα βάσει των 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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κατευθυντήριων οδηγιών  DIN ISO 9001 
.Συσκευασία:10τμχ/σακ 

4 
TUBE  50 ml PP 
CON.STER 

20τμχ/σακ. 50σακ 

Σωληνάρια PP ,ωφέλιμου όγκου 
50ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα νουκλεασών και 
ανθρώπινου DNA,μη πυρετογόνα μη 
κυτταροτοξικά με κωνική βάση και βιδωτό 
καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών  από -
196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) έως+121°C/+100°C 
(σ/κ). Ανθεκτικότητα σε ταχύτητες 
φυγοκέντρησης μέχρι 17.000g (κεφαλή σταθερής 
γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 
30x115.Συσκευασία:20τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

5 
TUBE  15 ml PP 
CON.STER. 

100τμχ/σακ. 15σακ 

Σωληνάρια PP , όγκου 15ml,αποστειρωμένα, 
ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,μη 
πυρετογόνα μη κυτταροτοξικά με κωνική βάση 
και βιδωτό καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος 
θερμοκρασιών  από -196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) 
έως+121°C/+100°C (σ/κ). Ανθεκτικότητα σε 
ταχύτητες φυγοκέντρησης μέχρι 15.000g(κεφαλή 
σταθερής γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 
17x120.Συσκευασία:100τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

6 
FLASK TC  
75cm2 250ml 
STR.CANT     

5τμχ/θήκη 48 θηκ. 

Φλάσκες PS, 250ml,75cm²,με εσωτερική 
επιφάνεια επεξεργασίας κατάλληλης για κύτταρα 
που προσκολούνται,αποστειρωμένες- για 
κυτταροκαλλιέργειες, με  βιδωτό καπάκι, χωρίς 
φίλτρο.Συσκευασία:5τμχ/θήκη 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

7 
STRIPETTE  5 
ml IND.WRAP.  

50τμχ/σακ. 40σακ 

Ορολογικές  πιπέτες  , 5ml,Πολυστυρενίου, 
αποστειρωμένες,συσκευασμένες ανα μία,για 
κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει  υλικό από 
συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του 
πιπεταδόρου για προστασία από 
εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

8 
STRIPETTE 10 
ml IND.WRAP.  

50τμχ/σακ. 40σακ 

Ορολογικές  πιπέτες  ,10ml,πολυστυρενίου, 
αποστειρωμένες, συσκευασμένες ανα μία,για 
κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει  υλικό από 
συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του 
πιπεταδόρου για προστασία από 
εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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9 
PLATE  6-well 
TC w/LID  
INDIV. 

1τμχ 400τμχ 

Πιάτα 6 πηγαδιών,PS,με καπάκι,με εσωτερική 
επιφάνεια εδάφους κατάλληλα επεξεργασμένη 
για κύτταρα που 
προσκολούνται,αποστειρωμένα,μη 
κυτταροτοξικά,μη πυρετογόνα, ελεύθερα 
νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,τυλιγμένο 
χωριστά το κάθε τεμάχιο, για 
κυτταροκαλλιέργειες 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

10 
CELL 
LIFTER/scraper 

1τμχ 100τμχ 

Ξέστρα για κύτταρα, με λαβή 28cm, έλασμα 
1,8cm με δυνατότητα περιστροφής γωνίας έως 
60°,αποστειρωμένα, κατάλληλα για 
κυτταροκαλλιέργειες,συσκευασμένα ανά 
τεμάχιο. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

11 

24 well plates, 
polystyrene,  
F-bottom 
(CHIMNEY 
WELL), poly-D-
lysine coated  

5τμχ/σακ. 10σακ 

Πιάτα 24 πηγαδιών, πολυστυρενίου (PS) , για 
κυτταροκαλλιέργειες ,με διαμόρφωση πηγαδιών 
τύπου chimney και  επίπεδο πάτο,επιστρωμένο 
με Poly-D-Lysine για βελτιωμένη πρόσφυση 
κυτταρικών σειρών στις επιφάνειες 
πολυστυρενίου (PS).To καπάκι να εφαρμόζει με 
συγκεκριμένο προσανατολισμό και να φέρει 
δακτυλίους συμπύκνωσης (condensation 
rings).Να μπορούν να αποθηκευτουν σε 
θερμοκρασία δωματίου.Συσκευασία:5τμχ/θήκη 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

* Απαιτείται υποβολή δείγματος  

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, 
προδιαγραφή κλπ). 
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Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή 
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Τμήμα 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Πρωτεϊνικός 
μάρτυρας   
(έγχρωμος )  

500μl/συσκ. 4συσκ 

Πρωτεϊνικός Μάρτυρας για εκτίμηση 
μοριακών βαρών πρωτεϊνών .Να περιλαμβάνει 
10 διαφoρετικές πρωτεϊνες μοριακών βαρών 
από 10-180kDa, χρωματισμένες με 3 χρώματα 
(μπλε, πράσινο ,πορτοκαλί). Να είναι 
κατάλληλος και έτοιμος για ηλεκτροφόρηση σε 
SDS PA Gels [δηλ. με χρωστική 
φόρτωσης(loading dye)στο διάλυμά του] και  
να προσδένεται ικανοποιητικά κατά την 
μεταφορά (transfer) σε μεμβράνες PVDF, nylon  
ή νιτροκυτταρίνης. Οι ζώνες που δίνει να είναι 
ευκρινείς .Συσκευασία:500μl 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
Μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης  

1 ρολό 2 ρολά 

Μεμβράνη μεταφοράς πρωτεϊνών . Να είναι 
υδρόφιλη, από 100% νιτροκυτταρίνη, σε ρολό 
διαστάσεων 0,3x3 m, και με μέγεθος πόρων 
0,45 µm και με  ικανότητα δέσμευσης έως 100 
µg/cm². 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
 Χρωματογραφικό 
χαρτί (blotting 
paper) 

100 τμχ/κτ 1 κτ 
Χαρτί χρωματογραφίας/blotting, 46x57cm, 
πάχος 0,36mm.Συσκευασία:100τμχ. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

4 

   Master mix SYBR 
Green για PCR 
πραγματικού 
χρόνου-
αυξημένης 
ευαισθησίας    

2x5ml/συσκ 7 συσκ 

Real Time PCR mix με SYBR Green, ABI Prism, 
για 1000 αντιδράσεις Να εξασφαλίζει την 
υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και 
ταχύτητα Να έχει μεγάλο εύρος και 
γραμμικότητα. 
Το SYBR  qPCR Master Mix να περιέχει 
αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της 
φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H 
αυξημένη ένταση του σήματος να είναι 
αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της 
πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι 
κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων 
που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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Nα περιλαμβάνει hot-start πολυμεράση με 
αντίσωμα, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, 
dNTPs και σταθεροποιητές (2Χ). 
Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά 
χρωστική αναφοράς ROX. 
H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες 
αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 
5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί 
αξίωσης 12-24, 27-28). 
Η συσκευασία να είναι αρκετή για 1000 
αντιδράσεις των 20μl (2x5ml). 

5 
Χρωστική 
νουκλ.οξέων μη 
τοξική 

1ml/συσκ 3 συσκ 

Χρωστική νουκελικών οξέων για  
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, 
εναλλακτική του βρωμιούχου αιθιδίου, μη 
μεταλλαξιγόνος, μη καρκινογόνος .Να είναι 
ευαίσθητη τουλάχιστον όσο το Βρωμιούχο 
αιθίδιο και να χρησιμοποιείται με τον ίδιο 
τρόπο σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης 
.Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για 
την αποκομιδή της.  Να μην θεωρείται τοξικό 
απόβλητο (hazardous waste). Να είναι 
σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου. Να 
προσφέρεται σε συγκέντρωση 25.000 Χ  σε 
υδατικό διάλυμα. Να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος 
είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την 
παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση 
(precast gel stain) είτε με τη χρώση του 
πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα 
της χρωστικής  μετά την ηλεκτροφόρηση  (post 
gel staining). Nα είναι συμβατή με όλες τις 
κοινές πηγές φωτός:UV light, blue LED, 
blue/green LED.Συσκευασία:1ml 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

6 ολιγονουκλεοτίδια /βάση  
4000 

βάσεις 

Ολιγονουκλεοτίδια (18-30 βάσεων), με 
επίπεδο καθαρότητας PSF (purified salt free), 
συγκέντρωσης 10nM 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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7 

 Ultra-0.5 
Centrifugal Filter 
Unit για 
συμπύκνωση 
βιολ.δειγμάτων 

 

96τμχ/κουτί 

 

1 κουτί 

Μονάδες ultra-φιλτραρίσματος  για όγκους 
υγρού έως 0,5ml , μέσω φυγοκέντρησης, 
ταχείας επίτευξης υψηλής συμπύκνωσης 
διαλυμένων και σύνθετων  δειγμάτων. 
Ικανότητα συμπύκνωσης ουσιών 30x , με 
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανάληψης ουσίας 
(>90% της αρχικής)  . 10,000 MWCO (MW Cut 
Off) μεμβράνης. Ο χρόνος διαδικασίας να είναι 
έως 30min.     Εφαρμογές :       Συμπύκνωση 
βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν: 
αντιγόνα,/αντισώματα/ένζυμα/ νουκλ.οξέα/ 
μικροοργανισμούς/ άλλα καθαρισμένα δείγματα. 
Καθαρισμός μακρομορίων από εκχυλίσματα 
ιστών ή κυττάρων.     Απομάκρυνση 
μικρομορίων από μείγματα αντιδράσεων και 
απομάκρυνση πρωτεϊνών  πριν από HPLC.       
Διαδικασίες desalting, buffer exchange και 
diafiltration. Συσκευασία:96κολόνες/κουτί 

   

 

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, 
προδιαγραφή κλπ). 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή 
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Τμήμα 6: ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υ1 

Albumin 
methylated 
from 
bovine 
serum 

250mg/συσκ 1 συσκ 

Μεθυλιωμένη Αλβουμίνη από ορό βοός,σε σκόνη, 
ποιοτικού επιπέδου MQ200, κατάλληλη για 
χρωματογραφία συγγένειας και 
κλασματωση.Συσκευασία:250mg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 

Freund’s 
Adjuvant, 
Complete 
cell 
suspension  

6x10ml/συσκ 1 συσκ 

Για διάλυση αντιγόνων σε γαλάκτωμα water-in-oil, 
ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή και μακροχρόνια 
ανοσολογική απόκριση εξαιτίας της βραδείας 
απελευθέρωσης του αντιγόνου. Nα περιέχει ανά ml: 
1mg Mycobacterium tuberculosis (H37Ra, ATCC 
25177) θερμικά αδρανοποιημένο και αφυδατωμένο 
,0.85 mL paraffin oil and 0.15 mL mannide 
monooleate.Συσκευασία:6 μπουκάλια X10ml 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 

Freund’s 
Adjuvant, 
Incomplete 
liquid 

6x10ml/συσκ 1 συσκ 

Χαρακτηριστικά όπως του Complete Med.,αλλά δεν 
περιέχει το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης, οπότε 
ελαχιστοποιούνται  οι παράπλευρες δράσεις 
του.Συσκευασία:6 μπουκάλια X10ml. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, 
προδιαγραφή κλπ). 
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Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή 
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Τμήμα 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς προμήθεια ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Glacial Acetic acid for 
HPLC 

2,5lt/μπουκ. 1 μπουκ. 
Καθαρότητα min: 99.8%. Κατάλληλο για  
HPLC. Συσκευασία:2,5lt 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 METHANOL PA 2,5lt/μπουκ. 4 μπουκ. Καθαρότητα min. 99.8 %. Συσκευασία:2,5lt 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
AMMONIUM 
PEROXODISULFATE PA 

100g/συσκ. 1 συσκ 
DNases/RNases/Proteases: μη ανιχνεύσιμες   
Καθαρότητα: min. 98 %. Συσκευασία:100g 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

4 Sodium CHLORIDE  5kg/συσκ. 1 συσκ 
NaCl για μοριακή βιολογία   Καθαρότητα:min 
99,5%   DNases/RNases/Proteases: μη 
ανιχνεύσιμες  . Συσκευασία:5kg 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

5 

Απολυμαντικό διάλυμα 
για το υδατόλουτρο 
επωαστικών θαλαμων 
CO2 

100ml/μπουκ 2 μπουκ 

Απολυμαντικό διάλυμα για το υδατόλουτρο 
επωαστικών θαλαμων CO2. Για  
παρεμπόδιση ανάπτυξης μικροοργανισμών 
μέσα στο δοχείο με το νερό του θαλάμου. 
Δ/μα συγκέντρωσης τουλάχιστον 100X .(πχ. 
Incuwater-clean #A5219,0100 οίκου 
Applichem ή ισοδύναμο). Συσκευασία:100ml 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

6 

Σύστημα 
καθαρισμού/απομόνωσης 
DNA από 
ενζυμ.αντιδράσεις 

50κολόνες/κουτί 3 κουτ 

Σύστημα καθαρισμού και απομόνωσης 
υψηλής ποιόητας DNA, από PCR και άλλες 
ενζυμικές αντιδράσεις, σε μικρό χρόνο και 
για  ποσότητες έως 5μg.Να περιλαμβάνει 
spin columns  και τα απαραίτητα διαλύματα 
για την πρόσδεση-πλύση και έκλουση του 
DNA . Ικανότητα έκλουσης μικρών όγκων έως 
6μl. Το  εύρος μεγέθους των κομματιών DNA 
που δεσμεύεται να κυμαίνεται μεταξύ 50bp 
και 25kb σε ποσοστό ανάληψης έως 90% της 
ποσότητας του προς απομόνωση/καθαρισμό 
κομματιού.Να μπορεί να εφαρμοστεί και 
εναλλακτικό πρωτόκολλο απομόνωσης 
μικρότερων μεγεθών DNA [≥  15 bp έως 25 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 
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kb (dsDNA) και DNA ≥ 18 nt έως 10 kb 
(ssDNA)]. Τόσο οι κολόνες όσο και τα 
διαλύμματα του kit να διατίθονται και σε 
ξεχωριστούς κωδικούς. (πχ. Monarch # 
T1030S, οίκου ΝΕΒ  ή ισοδύναμο). 
Συσκευασία:50κολόνες/κουτί 

 

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, 
προδιαγραφή κλπ). 

 

 

Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή 
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Τμήμα 8: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ       

Α. Ειδικές απαιτήσεις 

Α/α 
είδους 

Είδη προς 
προμήθεια 

ΜΜ 
Αιτούμενη 
Ποσότητα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Γάντια 
Νιτριλίου 
(S, M, L) 

150γάντια/κουτί 70κτ 

Γάντια νιτριλίου  υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα 
(powder-free) με υψηλή αντοχή έναντι 
χημικών ουσιών, συσκευασία 150 τεμαχίων, 
μεγέθη S,M,L.. Συσκευασία:150 γάντια/κουτί* 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

2 
σύριγγες 
50ml 

1τμχ 100τμχ 
Σύριγγα  χωρίς βελόνα αποστειρωμένη μίας 
χρήσης με luer slip, διαθέσιμη ανά τεμάχιο. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3 
σύριγγες 
1ml 
27Gx1/2'' 

100τμχ/συσκ 1συσκ 
Σύριγγα ινσουλίνης 1ml με βελόνα 27Gx1/2'', 
μίας χρήσης και διαθέσιμη σε συσκευασία 
των 100. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

4 
σύριγγες 
0,5ml 

10τμχ/συσκ 10συσκ 
Αναλώσιμες αποστειρωμένες σύριγγες 0.5 ml, 
γενικής χρήσης με βελόνα. Συσκευασία των 
10. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

5 
σύριγγες 
10ml 

1τμχ 100τμχ 
Σύριγγες  αποστειρωμένες,  μιας χρήσης με 
αποσπώμενη βελόνα 21G χωρητικότητας 10cc 
(10 ml),διαθέσιμες ανά τεμάχιο.. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

* Απαιτείται υποβολή δείγματος  

 

 

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, 
προδιαγραφή κλπ). 
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Β. Γενικές απαιτήσεις 

α/α Απαίτηση 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1.  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια ΝΑΙ 
  

2.  Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες 
ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

3.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  ΝΑΙ 
  

4.  Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 

«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1.» 

Αρ. Διακήρυξης : ……/……...202… 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1.»» για το 
Τμήμα: 

 ΤΜΗΜΑ 1 - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ,  

 ΤΜΗΜΑ 2 - ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 

 ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,  

 ΤΜΗΜΑ 5 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ 7 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ,  

 ΤΜΗΜΑ 8 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ       
 

 

Ημερομηνία  

Στοιχεία  Οικονομικού Φορέα 

Επωνυμία   

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.  

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Διεύθυνση  Τ.Κ.  

Τηλέφωνα  

Ηλεκτρονική δ/νση  

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για τη συμμετοχή μου στον 
συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. Πρωτ.……./……….2020 που προκήρυξε το Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για το έργο 
«………………….», για το Τμήμα……….. 

Ο/Η αιτών/ούσα 

Ημ/νία 

 

Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ των ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ της ……(επωνυμία προσφέροντα)… 

 

α/α κύριος του έργου (αγοραστής) 
έτος 

εκτέλεσης 
Αντικείμενο σύμβασης 

Αξία 
σύμβασης 

Συνημμένο 
αποδεικτικό 

1      

2      

3      

Σημ. : Συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός έργων που ζητούνται στο άρθρο 6.3.Γ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……: …………… 

ΠΡΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 

«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» 

Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2020 

 

α/α 
Είδος 

(Κατασκευαστής, κωδικός κατασκευαστή, 
κωδικός τιμολόγησης)  

% ΦΠΑ 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Αξία 

Μονάδας 
Αριθμός 

Μονάδων 
Συνολική 

Αξία 
ΦΠΑ 

συνολικό 
κόστος 

(αξία+ΦΠΑ) 

1.          

2.          

3.          

….         

 ΣΥΝΟΛΑ Τμήματος  ……………. ……………. ……………. 

 

Η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. 

Ημ/νία 
Υπογραφή  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

………………………..(Εκδότης) 

ΠΡΟΣ 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ν. Πλαστήρα 100 

Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 

……….(ημερομηνία) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
........................ (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη 
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω 
ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης του 
διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της ................., 
στο πλαίσιο του έργου «……………….». -Τμήμα ………………………... 

2. Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού 
Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα 
μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ……… 
ή μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση 
σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση 
κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221065  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
700 13 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Θεοχαρόπουλος 

- Τηλέφωνο: +30 2810 391572 

- Ηλ. ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.forth.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 
«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» 

CPV : Τμήμα 1: [33651520-9]-Ανοσοσφαιρίνες, Τμήμα 2: 24900000-3]-Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά 
προϊόντα, Τμήμα 3: 33790000-4]-Εργαστηριακά είδη, Τμήμα 4: [38437000-7]-Εργαστηριακά σιφώνια 
(πιπέτες) και εξαρτήματα, Τμήμα 5: CPV [33696500-0]-Αντιδραστήρια εργαστηρίων, Τμήμα 6 33692100-8]-
Διαλύματα έγχυσης, Τμήμα 7: [24327000-2]-Διάφορα χημικά προϊόντα, Τμήμα 8:  CPV [33140000-3]-
Ιατρικά αναλώσιμα 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ έγκρισης 20REQ007911130 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : τμήματα 8 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

ΙΜΒΒ 2021 ΣΥΝ 1 

 

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

mailto:procurement@admin.forth.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
[……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο3: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

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

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

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

[……][……][……][……]17 

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

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 22 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις25  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

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

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

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

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής30; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Απάντηση: 

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

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

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

[……][……][……] 

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

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς31, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς32: 

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

 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

    

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας33 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται34, εκτός εάν : 

1. η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν35. 

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

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 

Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 

300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). 

Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση 

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 





 

93 

                                                                                                                                                                      

με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς 

από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να 

περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή 

υπηρεσίες. 

33 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

34 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

35 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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