ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Στο πλαίσιο των έργων που ακολουθεί στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι»:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

A/A

MIS

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ

1

380379

81159

2

379462

81158

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ

1

ΣΑΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

2013ΕΠ01880027

ΜΠΟΥΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2013ΕΠ01880023

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

A/A

MIS

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ

3

380281

81221

4

380367

81167

5

380377

81168

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΗ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
(ΟΡΓΑΝΑ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ/
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ
ΟΡΦΑΝΟΥΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΑ
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ
ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C ΠΡΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
(SVR).ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
(ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ,
ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ Β∆
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΣΑΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

2013ΕΠ01880024

ΤΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

2013ΕΠ01880025

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

2013ΕΠ01880026

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), θα διεξαχθεί Ανοιχτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.
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Αριθµός ∆ιακήρυξης

00000/00-00-2014
Κριτήριο Αξιολόγησης

Οικονοµικότερη Προσφορά
00/00/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού

00/00/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00

Ηµεροµηνία Υποβολής
Προσφορών
Χώρος διενεργείας διαγωνισµού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ,
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 9

Συνολική Προϋπολογισθείσα

152.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

δαπάνη

(123.983,74 € πλέον ΦΠΑ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 00000/00-00-2014

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Ανοικτό διαγωνισµό
Συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 152.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
(123.983,74€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή και δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης ανά οµάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που
θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Έργων που
περιλαµβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι», τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Απόφαση έγκρισης διενεργείας διαγωνισµού της Επιτροπής Ερευνών:
(Αρ. Πρωτ : 00000/00-00-2014).
Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για την προµήθεια:
Τίτλος διαγωνισµού:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι»
2. ∆ιάρκεια του έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δυο (2) µήνες από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης µέχρι την παραλαβή του εξοπλισµού – ειδών του διαγωνισµού.
3.

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄
ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστηµιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ
45110. Ο κ. Καρµίρης Ευάγγελος είναι ο αρµόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας
Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07972, 07959 & 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail:
eediagon@cc.uoi.gr
4.

Σύµβαση

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται
µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
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5.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσµία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 00-00-2014 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκοµίζονται σφραγισµένες, στην
αρµόδια Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.
(β) Στην περίπτωση αποστολής (µε οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να
περιέλθει και να παραληφθεί από το αρµόδιο πρόσωπο µέχρι την 00-00-2014 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε
στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.
(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.

Αποσφράγιση των προσφορών

(α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµοσία κατά την 00-00-2014 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.µ., στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων 1ος Όροφος, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα
– Τ. Κ. 45110 (µικρή αίθουσα Συνεδριάσεων), Πανεπιστηµιούπολη.
(β)
Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά και νοµιµοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.
7.

∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών
ή/και νοµικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή
•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την
Σ.∆.Σ – ή
•
είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε
την Ε.Ε. ή
•
έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους
– µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών
και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής
διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η
λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης.
8.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9.

Ισχύς προσφορών
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 00/00/2014.
10.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού

1. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από: τον κ. Καρµίρη Ευάγγελο που είναι ο αρµόδιος
υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών
Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος,
Πανεπιστηµιούπολη, - 45110 - Ιωάννινα.
Τηλέφωνα: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952
FAX : +30 26510-07951
e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε Αριθ. Πρωτ. 00000/00-00-2014 βρίσκεται και στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.
Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού µπορεί να γίνεται και µε υπηρεσία
ταχυµεταφοράς (courier) µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου.
Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισµού παραληφθούν µέσω υπηρεσίας
ταχυµεταφοράς, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την
έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. Οι παραλήπτες της
προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να
την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον
συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητούν διευκρινήσεις – συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα,
ήτοι µέχρι και οκτώ ηµέρες προ της εκπνοής του µισού χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ως
άνω προθεσµίας. Οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι
(6) ηµερών πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δυνάµει του άρθρου 15,
παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/2007.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων – συµπληρωµατικών πληροφοριών θα πρέπει να
απευθύνονται στο γραφείο προµηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος, Γραφείο 9 –
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110 τηλ.: 2651007942, 2651007959 &
2651007952 - FAX 26510-07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι όταν θα παραλαµβάνουν τη διακήρυξη να
ενηµερώνουν το αρµόδιο γραφείο µε τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυµία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου εταιρείας).
3 Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
11.

Εγγύηση συµµετοχής
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Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και
επί ποινή αποκλεισµού, από εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 5% επί του ως άνω
αναφερόµενου προϋπολογισµού (ανά οµάδα) συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ.
12.

∆ηµοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνίσου στάλθηκε για δηµοσίευση:
•

Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 00/00/2014.

•

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης
στις 00/00/2014.

•

Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφηµερίδες «Γενική ∆ηµοπρασιών», «Ηχώ των
∆ηµοπρασιών», «Πρωινά Νέα» στις 00/00/2014.

•

Στα Επιµελητήρια: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Βιοµηχανικό – Εµπορικό
Επιµελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, Σύνδεσµο Ελληνικών
Βιοµηχανιών, Επιµελητήριο Ηπείρου

•

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση:http://www.rc.uoi.gr στις 00/00/2014.

Ο
Πρόεδρος
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας

Καθ. Λαγαρής Ισαάκ
Αντιπρύτανης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Αντικείµενο της Προκήρυξης
1. Αντικείµενο της προκήρυξης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης ανά
οµάδα, των έργων που περιλαµβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι», τα οποία
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή της προκήρυξης.
2. Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων περιλαµβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι».
3. Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ.
4. Οι απαιτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό και την εκτέλεση του έργου και τον
προµηθευτή περιλαµβάνονται στο Κεφάλαια ∆ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (στην
Τεχνική Περιγραφή και στον αντίστοιχο Πίνακα Συµµόρφωσης της προκήρυξης).
5. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
6. Προσφορές γίνονται δεκτές για τις επιµέρους οµάδες σύµφωνα µε το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, της παρούσας διακήρυξης.
7. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από :
 το Π.∆. 60/07 για τη προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσιών
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005
 το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
 το Ν.2286/1995 Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων
 το Ν.2362/1995 Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις όπως αυτός ισχύει σήµερα
 του Ν.2198/94 (αρθ. 24)”Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος”(ΦΕΚ 43/Α/22-3-94)
 το Ν.2842/00 “περί λήψης συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
κανονισµών του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά ε την εισαγωγή του ΕΥΡ'
καθώς και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρµογής του
 την Αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση “Καθορισµός του
επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ∆ηµόσιο για προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”
 το Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L
335)».
 του Ν.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-06-2002) περί υπαγωγής της σύµβασης που θα
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο
4 αυτού
 Η ΚΥΑ 679/1996 ΦΕΚ 826 Β (22.08.1996) όπως αυτή κυρώθηκε µε το Ν.
3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/3.9.2009)
 Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ. 3,
εδάφιο γ’.
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 την υπ.αριθ. πρωτ. 00000/00-00-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη
διενέργεια του παρόντος ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής –Ορισµοί
2.1.1 Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών.
 ∆ιεύθυνση έδρας: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων - Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
1ος Όροφος, Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα.
 Τηλέφωνο: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952
 FAX : +30 26510-07951
 e-mail: eediagon@cc.uoi.gr
2.1.2 Στοιχεία της σύµβασης
1. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το
έργο που προκηρύσσεται.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων / Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας, που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου.
3. Ανάδοχος / Προµηθευτής: Ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα κληθεί να
υπογράψει τις συµβάσεις και να εκτελέσει το έργο.
4. Συµβατικά τεύχη : το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον
Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη σύµβαση,
β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης,
γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Κάθε συνεννόηση
µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του
προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω
προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι, οι διαγωνιζόµενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι
υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε
την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία κατάλληλων διερµηνέων.
6. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από
την σύµβαση θα έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, καθώς και των Κοινοτικών Κανονισµών περί των πόρων
των Ταµείων και της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κοινοτικού Προϋπολογισµού.
7. Ο συνολικός προϋπολογισµός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται, σε 152.500,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (123.983,74€ πλέον ΦΠΑ). Τα επιµέρους στοιχεία του
κόστους της σύµβασης, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και
όροι, θα περιγράφονται στην ίδια τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
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3. ΑΡΘΡΟ 3
3.1 Ηµεροµηνία Αποστολής της ∆ιακήρυξης
Η περίληψη της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
•

Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 00/00/2014.

•

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης
στις 00/00/2014.

•

Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφηµερίδες «Γενική ∆ηµοπρασιών», «Ηχώ των
∆ηµοπρασιών», «Πρωινά Νέα» στις 00/00/2014.

•

Στα Επιµελητήρια: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Βιοµηχανικό – Εµπορικό
Επιµελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, Σύνδεσµο Ελληνικών
Βιοµηχανιών, Επιµελητήριο Ηπείρου

•

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση:http://www.rc.uoi.gr στις 00/00/2014.

4. ΑΡΘΡΟ 4
4.1 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού
1. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από: τον κ. Καρµίρη Ευάγγελο που είναι ο αρµόδιος
υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών
Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος,
Πανεπιστηµιούπολη, - 45110 - Ιωάννινα.
Τηλέφωνα: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952
FAX : +30 26510-07951
e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε Αριθ. Πρωτ. 00000/00-00-2014 βρίσκεται και στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.
Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού µπορεί να γίνεται και µε υπηρεσία
ταχυµεταφοράς (courier) µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου.
Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισµού παραληφθούν µέσω υπηρεσίας
ταχυµεταφοράς, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την
έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. Οι παραλήπτες της
προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να
την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον
συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητούν διευκρινήσεις – συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα,
ήτοι µέχρι και οκτώ ηµέρες προ της εκπνοής του µισού χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού,
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αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ως
άνω προθεσµίας. Οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι
(6) ηµερών πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δυνάµει του άρθρου 15,
παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/2007.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων – συµπληρωµατικών πληροφοριών θα πρέπει να
απευθύνονται στο γραφείο προµηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος, Γραφείο 9 –
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110 τηλ.: 2651007942, 2651007959 &
2651007952 - FAX 26510-07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι όταν θα παραλαµβάνουν τη διακήρυξη να
ενηµερώνουν το αρµόδιο γραφείο µε τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυµία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου εταιρείας).
4 Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

5. ΑΡΘΡΟ 5
5.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις
φυσικών ή / και νοµικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή

•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η
σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ.– ή

•

είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε
την Ε.Ε. ή

•

έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους
– µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών και
εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής
διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η
σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προµηθευτής” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.

2. ∆εν γίνονται δεκτοί:
•
•

Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
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•
•
•
•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συµµετοχής
Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο
43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους
κατωτέρω λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΑΠΠΑ του Συµβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες
ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

•
•
•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της
Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα
του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων.

3. Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της
και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή ο
οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

6. ΑΡΘΡΟ 6
6.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά
τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
Α) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά
τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να
συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
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Ανάδοχο
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο
οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο «ΑΡΘΡΟ 12. Εγγύηση
Συµµετοχής»
Εγγύηση Συµµετοχής

ΝΑΙ

1.

2.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες
θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού και στις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
Α:
1. ∆εν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού στο πρόσωπό του
από τους αναφερόµενους στο
άρθρο 43 του Π∆ 60/2007.
2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό,
συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νοµικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού, συνδιαλλαγής (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νοµικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία).
3. Είναι ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις καταβολής εισφορών
σε οργανισµούς κυρίας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης
και τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς ή της κατάθεσής
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ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

της στο ταχυδροµείο
εγγεγραµµένος στο οικείο
Επιµελητήριο αναγράφοντας και το
ειδικό επάγγελµα του (τα
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραµµένα στα Μητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή
ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελµα τους).
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
Ανάδοχος της σύµβασης, θα
προσκοµίσει για τη σύναψή της
εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερολογιακών ηµερών από τη
σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
Ν3614/2007.
6. Εφόσον πρόκειται για
συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι
του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.:
εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε.
οι οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές αυτών, εφόσον
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές
αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε.,
ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου), καθώς και στην
περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς τους ή
της κατάθεσής της στο
ταχυδροµείο:
-i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
Π∆ 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή
σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΕΥ του Συµβουλίου Β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης
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Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
Γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆)
νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες
-ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
Β:
1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµοσίου τοµέα.
2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε
αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα.
Γ:
1. Η Προσφορά συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης για απόφαση του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της
Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης,
ακύρωσης ή διακοπής του
διαγωνισµού.
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3.

Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριµένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α. Ε και Ε. Π. Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού µε το ΦΕΚ στο
οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι
µέχρι σήµερα τροποποιήσεις
αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο
κωδικοποιηµένου καταστατικού
(εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί
το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των
εταίρων περί εκπροσώπησης του
νοµικού προσώπου,
4. Πρακτικό ∆Σ περί έγκρισης
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο
οποίο µπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό
του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος
εκπρόσωπος του φορέα την
Προσφορά και τα λοιπά
απαιτούµενα έγγραφα του
διαγωνισµού και ορίζεται
συγκεκριµένα άτοµο ως
αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / η λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο. Ε., Ε. Ε.:
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε
όλα τα µέχρι σήµερα
τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
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ΝΑΙ

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής
τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένα, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό
Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
•

Έναρξη Επιτηδεύµατος από
την αντίστοιχη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία και τις
µεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή
κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να
καταθέσει:
1. Για κάθε µέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής,
ανάλογα µε την περίπτωση
(ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
8. Πράξη του αρµόδιου οργάνου
κάθε Μέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη
συµµετοχή του Μέλους:
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο ∆ιαγωνισµό
9. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών
της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
− να συστήνεται η Ένωση /
Κοινοπραξία, − να αναγράφεται και να
οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή
σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό
και οικονοµικό αντικείµενο) που
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως
υπεύθυνο για το συντονισµό και τη
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης
/ Κοινοπραξίας (leader),
− να δηλώνουν από κοινού ότι
αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την
ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
− να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική
πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται)
κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την
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εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής».
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Επίσης, οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο (ή επικυρωµένο αντίγραφο του) από το οποίο
προκύπτει το πρόσωπο/α που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.

B. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα
µε τον Ν. 2672/1998 (Α’290) οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο τα
εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆. 118/07:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να
καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση
(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.
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2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο
οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό.

6.2 Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007)
περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.

4.

5.

6.

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε

22

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
8.

9.

10.

11.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την
ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
έκδοσης µετά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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12.

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης

ΝΑΙ

1

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
6.3 Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007)
περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης
µέσω Αντιπροσώπου.
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2.

3.

4.

5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

25

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.

7.

8.

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10.

11.

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ2

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη
∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται
να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

2

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών

Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου.
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6.4 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα

Α/Α
1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νοµικού προσώπου δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία των νοµικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4.

5.

6.

7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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8.

9.

10.

11.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του,
από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή
του, κατά την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ
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12.

13.

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
6.5 Οι συνεταιρισµοί

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ
64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

2.

Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ.
τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
4.

5.

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.

8.

9.

10.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

12.

13.

14.

15.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν ε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
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αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
6.6 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα

Α/Α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.

4.

5.

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.

8.

9.

10.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά
την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

37

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

12.

13.

14.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του ∆ιαγωνισµού.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται
να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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6.7 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα
τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό /
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό /
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

∆ικαιολογητικών

Συµµετοχής

ΝΑΙ

6.8 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινήσεις

6.8.1

Υποχρεώσεις

σχετικά

µε

υποβολή

/

Κατακύρωσης:
1
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται
µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.

6.8.2 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση /
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης
/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα
αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα
εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε
αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο,
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
6.9 Πρόσθετοι Όροι
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών ή συνεταιρισµός
οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει µαζί µε
την προσφορά του επί ποινή αποκλεισµού Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτηµα Ι).
2. ∆ικαιολογητικά

που

εκδίδονται

σε

κράτος
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εκτός

Ελλάδας,

θα

συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
4. Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 6 η υποψηφιότητα θα
απορριφθεί.

7. ΑΡΘΡΟ 7
7.1 Στοιχεία Προµηθευτή και Ενώσεων Προµηθευτών
7.1.1 Στοιχεία προµηθευτή
Α) ∆ικαιολογητικά χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής ικανότητας προµηθευτή.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους:
•

Αντίγραφα δηµοσιευµένων ισολογισµών, (εφόσον ο οργανισµός εκδίδει τέτοια) ή
αντίστοιχα αντίγραφα του Ε3 για ατοµικές και λοιπές µορφές επιχειρήσεων, απ’
όπου να προκύπτει το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών.
Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούµενες του τρέχοντος έτους
οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργούσε ή ασκούσε επιχειρηµατική
δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που
δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών ή Ε3, υποβάλλει τους
ισολογισµούς και τα Ε3 που έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.

Β) Τεχνική ικανότητα προµηθευτή
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν µαζί µε
την προσφορά τους και συγκεκριµένα µαζί µε τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που
τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία τους:
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί
τουλάχιστον µία) που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγουµένη τριετία και
έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης, µε αναφορά της
ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις
αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα έγγραφα ή µε υπεύθυνη δήλωση του
αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή :
1. Τεχνικές προδιαγραφές και πληροφοριακά φυλλάδια ασφάλειας υλικών (Material Safety
Data Sheets – MSDS sheets) για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά.
•
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2. ∆ήλωση σχετικά µε την ικανότητα του προµηθευτή για παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού και εκπαίδευσης ως προς τη
λειτουργία του και πιστοποιητικά που να την τεκµηριώνουν.
3. ∆ήλωση δέσµευσης παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης του
εξοπλισµού και εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία του, εντός 30 ηµερολογιακών
ηµερών από την παράδοσή του.
Πελάτης

Α/Α

Σύντοµη
Περιγραφή
Έργου

∆ιάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου

Παρούσα
Φάση Έργου

7.1.2 Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προµηθευτών
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίζει τα
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία.

8. ΑΡΘΡΟ 8
8.1 Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας - Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 9, Πανεπιστηµιούπολη - 45110, Ιωάννινα, Τηλ.
+302610-07942, +302610-07959 & +302610-07952, FAX +302610-07951, όπου θα
πρωτοκολλούνται, µέχρι την 00/00/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00.
1.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο
σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιµέρους ανεξάρτητα
σφραγισµένους φακέλους (µε τα αντίτυπα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς, και Οικονοµικής) µε την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
«00000/00-00-2014»
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή Επωνυµία νοµικού προσώπου, Ταχυδροµική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆ιεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισµού
ΠΡΟΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
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ΓΡΑΦΕΙΟ 9, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑ∆Α/ΕΣ………………..)

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 00000/00-00-2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :00/00/2014
ΩΡΑ: 10:00πµ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

2.
3.

Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας).
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά
µε την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαµβάνει:
α) δικαιολογητικά,
β) εγγύηση συµµετοχής.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαµβάνει:
Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
µε ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη σφράγισής του.
Περιλαµβάνει:
Τα οικονοµικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση
που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον
παρακάτω αριθµό αντιτύπων:

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
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Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
Οικονοµική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισµένο φάκελο.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται
ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη
και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το
πρωτότυπο.
Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου του Φακέλου ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED),
συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή
εκδόσεις των Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γενικές και ασαφείς
απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της
διακήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες
κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και
τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι
προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού.
Το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ θα πρέπει να είναι αριθµηµένο και να έχει µονογραφεί από τους
εκπροσώπους του Υποψηφίου.
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα είναι ελλιπείς, υπό
αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος
διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των
προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές
µε την εξήγηση της έννοιάς τους.
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι
υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ'
άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι
απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου,
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κ. λ. π. και ότι
έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας
διακήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.). Μη αποδοχή όµως, όρων της διακήρυξης ή
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απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η
προσφορά, ή και λόγω πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Το τίµηµα της Οικονοµικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη
δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Άρθρο 2, παρ.7).

18.

9. ΑΡΘΡΟ 9
9.1 Σχέδια Συµβάσεων
1
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προµηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί
σύµβαση συµφωνά µε το συνηµµένο υπόδειγµα (άρθρο 2, παρ.2 του Π.∆. 118/2007).
2
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές
τους, δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση στην Αναθέτουσα Αρχή.

10. ΑΡΘΡΟ 10
10.1 Τιµές Προσφορών –Νόµισµα
1
2

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιµές για το προσφερόµενο είδος θα καταγράφονται ως εξής :

3
4
5
Α)

Τιµή χωρίς ΦΠΑ.

Β)

Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Γ)

Σύνολο προσφερόµενης τιµής.

11. ΑΡΘΡΟ 11
11.1 Η Ισχύς των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι
την 00/00/2014. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους υποψήφιους, το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται
την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να
απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει
και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

12. ΑΡΘΡΟ 12
12.1 Εγγύηση Συµµετοχής
1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε
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2.

3.

4.

5.

6.

ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνη µε
το συνηµµένο υπόδειγµα. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδίδεται για το
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του ως άνω αναφερόµενου
προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ανά
οµάδα) και ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών -µελών αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής
της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
κατωτέρω Άρθρο 16, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή
του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος,
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά
τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς
υποψηφίους µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις
περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της
ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

13. ΑΡΘΡΟ 13
13.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που κληρώθηκε για τη διενέργεια της ως άνω προµήθειας, παρουσία
των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων
τους.
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού θα διενεργηθεί στις 00/00/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.µ. στην Επιτροπή Ερευνών - Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1ος Όροφος,
Γραφείο 9 Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

2.

3.

4.

5.

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανοίγει τον φάκελο των
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφει
τα φύλλα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ∆ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς (εκτός
από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών). Ο φάκελος της Τεχνικής
Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φάκελος
δικαιολογητικών δεν πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω η
Επιτροπή κρατάει πρακτικό.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στον
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που
ζητούνται καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα
αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

προσφοράς (δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται δηλαδή:
(ι) περιπτώσεις προσφορών µε βασικές αποκλίσεις από τους όρους της
Προκήρυξης. Ως βασικές αποκλίσεις θεωρούνται, η έλλειψη κάποιου επιµέρους
Φακέλου, η έλλειψη δηλώσεων και δικαιολογητικών που αφορούν την
χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και τεχνική ικανότητα του προµηθευτή, η έλλειψη
του ζητούµενου αριθµού αντιγράφων, η έλλειψη µονογραφής των Προσφορών
από τους εκπροσώπους των Υποψηφίων και η µη ακριβής τήρηση των όρων
σχετικά µε την προδιαγραφή της Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον
∆ιαγωνισµό.
(ιι) περιπτώσεις προσφορών που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες
προδιαγραφές και απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη.
Οικονοµικές προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την
κατάθεση δικαιολογητικών εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση
της αποδειχτεί ότι εκ παραδροµής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει
την ουσία της προσφοράς.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται
δεκτή. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να
ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο
της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική
για τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των
υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο ζητά εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στο
µειοδότη την υποβολή από αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο των εγγράφων και
δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 όπως κατά
περίπτωση απαιτούνται. Η ηµεροµηνία, η ακριβής ώρα και ο τόπος αποσφράγισης
του φακέλου δικαιολογητικών του µειοδότη, θα προσδιοριστούν σε ξεχωριστή
έγγραφη ειδοποίηση.

Οι λοιποί συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά αυτά για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ηµερών, προσµετρώντας από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου.
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14. ΑΡΘΡΟ 14
14.1 Προσφυγές
Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν
και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται
σύµφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173).
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των
αναφερόµενων παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

15. ΑΡΘΡΟ 15
15.1 Κρίσεις – Αποτελέσµατα
1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
2. Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να
τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.
3. Κριτήριο κατάταξης είναι αυτό οικονοµικότερης προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας διακήρυξης.

16. ΑΡΘΡΟ 16
16.1 Κατακύρωση -Υπογραφή Σύµβασης, Εγγυήσεις
1. Μετά την κατακύρωση ο υποψήφιος προµηθευτής καλείται να υπογράψει τη σύµβαση
µέσα σε 10 µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Ο προµηθευτής µπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος
παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Αν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η
ανακοίνωση δεν προσήλθε για να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής
τιµής του έργου που του κατακυρώθηκε εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α,
διάρκειας δύο µηνών µετά το συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης.
3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών -µελών αυτό το δικαίωµα.
4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
5. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική
παραλαβή του έργου.
6. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη
και η αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
7. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η
εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη και υπό τους όρους του
άρθρου 24 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007.
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17. ΑΡΘΡΟ 17
17.1 Πληρωµή –Κρατήσεις
Η πληρωµή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τις χρηµατοροές από το φορέα
χρηµατοδότησης και το ταµειακό υπόλοιπο του έργου και σύµφωνα µε τον παρακάτω τρόπο:
Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί άπαξ µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου, συµπεριλαµβανοµένης και της ταχύρρυθµης
εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου στη χρήση του/των οργάνου/ων
(όπου απαιτείται ).
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή (Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35). Για προµήθεια από το
εξωτερικό, η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος µε Έµβασµα, βάσει του Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35(5).
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισµού ή και
αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο
ανάδοχος θα πρέπει άµεσα να αντικαταστήσει τα προβληµατικά τµήµατα του εξοπλισµού,
όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

18. ΑΡΘΡΟ 18
18.1 Εκτελωνισµός -Φόροι –∆ασµοί
Οι προµηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα
παραδώσουν στους χώρους του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στα αντίστοιχα εργαστήρια όπως
ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προµηθευτές.

19. ΑΡΘΡΟ 19
19.1 Παράδοση Υπό Προµήθεια Ειδών
1. Ο εξοπλισµός ασφαλίζεται για τη µεταφορά έναντι όλων των κινδύνων µε ευθύνη και
έξοδα του προµηθευτή.
2. Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει στους χώρους του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στα
αντίστοιχα εργαστήρια όπως ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός
δυο (2) µηνών το αργότερο από την υπογραφή της σύµβασης.

20. ΑΡΘΡΟ 20
20.1 Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης
1. Ο κάθε προµηθευτής εγγυάται την άρτια κατάσταση και λειτουργία των υπό
προµήθεια ειδών.
2. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των
ειδών ή και αργότερα, ότι υπάρχουν είδη µε προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο
προµηθευτής θα πρέπει άµεσα να αντικαταστήσει τα προβληµατικά είδη, όπως
ακριβώς θα του ζητηθεί από τον την Αναθέτουσα Αρχή.
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3. Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των υλικών.

21. ΑΡΘΡΟ 21
21.1 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού και ο εξοπλισµός
δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο προµηθευτής
υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα η οποία διαµορφώνεται από 1% έως 10%
επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν
ανάλογα µε το χρόνο καθυστέρησης (άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007).
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία
παράδοσης του εξοπλισµού και ο εξοπλισµός δεν παραδοθεί, τότε ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του
αναθέτοντος.
5. Επίσης, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.

22. ΑΡΘΡΟ 22
22.1 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο –∆ιαιτησία
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύµβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα
τα ∆ικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των
∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην
παραπάνω Παράγραφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Τεχνική Προσφορά
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο:
(α) ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και
αµεταχείριστα.
(β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός και υπηρεσίες από τον προµηθευτή όπως
περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτηµα ΙΙ).
(γ) Πίνακας συµµόρφωσης ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV )
Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συµπληρωθεί
από τον προµηθευτή Πίνακας Συµµόρφωσης.
Ο πίνακας συµµόρφωσης αποτελείται από δύο µέρη σε αντιστοιχία µε τα κριτήρια
αξιολόγησης:
1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού

2

Υποστήριξη (όπου απαιτείται)

Σε µια στήλη µε τίτλο «ΟΜΑ∆Α» έχουµε τις ελάχιστες απαιτήσεις των
προδιαγραφών που είναι υποχρεωτικές για τον προµηθευτή, µε βάση τον πίνακα της τεχνικής
προσφοράς.
Σε µια στήλη µε τίτλο «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή
υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
Σε µια στήλη µε τίτλο «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του
εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ.4 Παράγραφος 4 κλπ).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που
τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα
συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές
στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόµενου εξοπλισµού.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Οικονοµική Προσφορά
1

Για το σύνολο του υπό προµήθεια είδους ( ΟΜΑ∆Α ) πρέπει να αναφερθεί τιµή.
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2
3

4
5

6
7

8

9

Ο προµηθευτής θα πρέπει να συµπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονοµικής
Προσφοράς» (Παράρτηµα ΙΙΙ).
Ο Πίνακας Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος
πίνακας (πλην της στήλης “Παραποµπή”) µε τον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής
Προσφοράς» µε µόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραµµές για την αναγραφή
των οικονοµικών στοιχείων.
Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείµενο / υπηρεσία
να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά.
Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε
ξεχωριστή γραµµή. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται σε
περισσότερα του ενός µέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα
δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.
Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόµενο είδος όπως περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισµού (κατά τεµάχια Α, Β, Γ, κτλ.).
Επιπλέον οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και
τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και
στην τιµολόγηση.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των
αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για
τουλάχιστον δύο έτη από την παράδοσή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Μέθοδος Αξιολόγησης
(Στους διαγωνισµούς µε κριτήριο µόνον την χαµηλότερη τιµή)
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη:
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
β) Η προσφερόµενη τιµή.
γ) Για την επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
(α) Τεχνική αξιολόγηση όλων των προσφορών.
(β) Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.
(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση τη χαµηλότερη τιµή.
2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής:
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
• παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα σε ενδεχόµενες δοκιµές
επίδοσης και επίδειξης.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
Παρατηρήσεις:
Κατά την τεχνική
προµηθευτή οι οποίοι κατά
ο υποψήφιος προµηθευτής
προσκοµίσει µέσα σε πέντε

αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του
τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή
θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επ. Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

380379

ΜΠΟΥΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1

1.1

379462

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2

2.1

3

3.1

4

4.1
5.1

ΚΩ∆
MIS

379462
379462

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

380281

ΤΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

5

380281

ΤΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

6

380367

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

7

380377

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

8

380377

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

9

6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ΕΙ∆ΟΣ*
Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υπέρυψηλής απόδοσης (U-HPLC)
Τελευταίας τεχνολογίας φωτόµετρο πλήρους
φάσµατος (UV-Vis) µέτρησης
µικροποσοτήτων
Συσκευή βιοψίας εµβρύων µε λειζερ
τελευταίας τεχνολογίας
Λογισµικό χρωµοσωµατικής ανάλυσης και
camera συµβατή µε µικροσκόπιο Olympus
Συνθέτης πεπτιδίων και οργανικών µορίων
µε µικροκύµατα
Φορητός Ηλεκρονικός υπολογιστής (Laptop)
µε µνήµη τουλάχιστον 4GB και σκληρό
δίσκο τουλάχιστον 500
mini projector (προβολέας)
Laptop
Laptop
Server PC & Οθόνη
All in One Workstation
εκτυπωτής
scanner
UPS
Laptop
All in One Workstation
Εκτυπωτής
UPS
wi-firouter
Ψυγείο
8-Κάναλη πιπέττα 50-300µL
8-Κάναλη πιπέττα 10-100µL
1 Επιτραπέζιο πεχάµετρο-αγωγιµόµετρο
1 ηλεκτρική αντλία πιππετών

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

ΑΡ

1

53.000,00

ΑΡ

1

9.225,00

ΑΡ

1

31.000,00

ΑΡ

1

19.775,00

ΑΡ

1

16.800,00

ΑΡ

1

ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ
ΑΡ

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

*Για όλα τα προσφερόµενα είδη του εξοπλισµού των ανωτέρω ΟΜΑ∆ΩΝ να δοθούν
οι αντίστοιχοι σειριακοί αριθµοί.
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700

10.000,00

9.840,00

2.160,00

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*

Β.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 1

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

380379

ΜΠΟΥΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1

1.1

α/α Είδους
στην Οµάδα
1.1

ΕΙ∆ΟΣ

Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υπέρυψηλής απόδοσης (U-HPLC)

ΕΙ∆ΟΣ
Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υπέρ-υψηλής απόδοσης (U-HPLC)

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

ΑΡ

1

53.000,00

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Προδιαγραφές Είδους:
Να αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα, µε τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές:
ΑΝΤΛΙΕΣ
Προγραµµατιζόµενη αντλία µε ικανότητα ισοκρατικής λειτουργίας και λειτουργίας βαθµωτής έκλουσης
σε υψηλή πίεση, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
•
Να λειτουργεί µε δυο έµβολα.
•
Να καλύπτουν περιοχή ροών από 0.10 – 5.000 mL/min τουλάχιστον.
•
Να λειτουργούν σε υψηλή πίεση, τουλάχιστον 100 Μpa.
•
Να έχουν ακρίβεια ροής καλύτερη από ±1,0%.
•
Να έχουν επαναληψιµότητα ανάµιξης ροής, καλύτερη από 0,2% RSD.
•
Η ακρίβεια ανάµιξης βαθµωτής έκλουσης να είναι καλύτερη από 1%.
•
Να έχει το µικρότερο δυνατό χρόνο υστέρησης – όχι µεγαλύτερο από 350 µl.
•
Να έχoυν εύρος pH τουλάχιστον από 1 εως 9.
•
Nα έχει δυνατότητα λειτουργιών αυτοδιάγνωσης δυσλειτουργιών (ανίχνευση διαρροών, κλπ).
•
Να δέχεται στήλες µικρού µήκους (µε µέγεθος κόκκων µικρότερο των 2 µm) για ultra-fast
διαχωρισµούς καθώς και µεγαλύτερου µήκους για εφαρµογές high resolution.
•
Να συνοδεύονται από σύστηµα απαέρωσης µε κενό, για ταυτόχρονη απαέρωση δυο τουλάχιστον
διαλυτών, πλήρως συµβατό µε όλα τα µέρη του συστήµατος.
•
Να συνοδεύονται από ασφαλή υποδοχέα τεσσάρων τουλάχιστον φιαλών των διαλυτών, και από
τέσσερις τουλάχιστον φιάλες διαλυτών όγκου 1 λίτρου.
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗΛΩΝ
•
Θερµοστατούµενος χώρος µε δυνατότητα υποδοχής πολλαπλού αριθµού στηλών ποικίλου µήκους
(ως και 25 -30 cm ).
•
Εύρος θερµοστάτησης από τουλάχιστον 10°C κάτω του περιβάλλοντος έως τουλάχιστον 80°C.
•
Επαναληψιµότητα θερµοκρασίας: µικρότερη από ±0,1°C.
•
Σταθερότητα θερµοκρασίας: µικρότερη από ±0,1°C
•
Nα υπάρχει δυνατότητα υποδοχής αυτόµατων θερµοστατούµενων βαλβίδων, προστηλών, κ.λ.π.
•
Να έχει ικανότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών (π.χ. ανίχνευση διαρροών διαλύτη, προστασία από
υπέρβαση της θερµοκρασίας, κλπ).
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ EIΣΑΓΩΓΕΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
•
Να λειτουργεί σε υψηλές πιέσεις τουλάχιστον 100 Mpa.
•
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φιαλιδίων όγκου ~1,5-2,0 ml.
•
Να έχει ικανότητα υποδοχής φιαλιδίων διαφόρων όγκων, πλακών µικροτιτλοδότησης, κ.α.
•
Όγκος έγχυσης από 0.1 έως 50µl τουλάχιστον, και δυνατότητα επέκτασης για έγχυση µεγαλύτερων
όγκων.
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Πλήθος
1

•
•
•
•
•
•
•

Nα έχει επαναληψιµότητα έγχυσης καλύτερη από 0,3% RSD.
Σύστηµα αυτόµατης έκπλυσης της βελόνας δειγµατοληψίας.
Η επιµόλυνση από δείγµα σε δείγµα να είναι κάτω του 0,05%.
Να έχει ικανότητα θερµοστάτησης των δειγµάτων σε εύρος 4 – 40°C τουλάχιστον.
Nα διαθέτει ανιχνευτή διαρροών.
Να περιλαµβάνει δειγµατοφορέα για φιαλίδια δείγµατος ~200µl, και δειγµατοφορέα για πλάκες
µικροτιτλοδότησης των 96 θέσεων.
Να περιλαµβάνει 500 φιαλίδια δείγµατος ~1.5ml, µε ενθέµατα (inserts) για µικροόγκους περίπου 0,2
ml.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΑΤΟΥ ΥΠΕΡΙΩ∆ΟΥ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ
Ανιχνευτής ορατού – υπεριώδους, µε διάταξη διόδων λυχνιών(DIODE ARRAY) µε δυνατότητα
ταυτόχρονης ανίχνευσης σε διαφορετικά µήκη κύµατος
• Ελάχιστη περιοχή λειτουργίας από 190 έως 800nm.
• Να έχει τουλάχιστον 512 στοιχεία - φωτοδιόδους για την λήψη φασµάτων UV-VIS σε όλη την
περιοχή µηκών κύµατος.
• Να διαθέτει δυο λυχνίες, για την υπεριώδη και την ορατή περιοχή, µε δυνατότητα ταυτόχρονης
χρήσης τους.
• Να έχει ακρίβεια µήκους κύµατος καλύτερη από ± 1nm.
• Επαναληψιµότητα µήκους κύµατος καλύτερη από ± 0,1nm.
• Να έχει απόκλιση (Drift) µικρότερη από 7 x 10-4 AU/hour.
• Να έχει θόρυβο µικρότερο από ± 8 x 10-6 AU.
• Να έχει γραµµικότητα απορρόφησης τουλάχιστον ως τα 2,0 AU.
• Να περιλαµβάνει κυψελίδα οπτικής διαδροµής που να µπορεί να προσαρµοστεί στον τύπο της στήλης
που χρησιµοποιείται (να επιτρέπει οπωσδήποτε semi-micro εφαρµογές).
• Να διαθέτει λειτουργίες αυτοδιάγνωσης δυσλειτουργιών (π.χ. διαρροών, κλπ).
• Να συνδέεται µε υπολογιστή από τον οποίο να γίνεται πλήρης έλεγχος και προγραµµατισµός καθώς
και η επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του λογισµικού του ανιχνευτή.
• Το πρόγραµµα να µπορεί να αναγνωρίσει κορυφές, να κάνει ολοκλήρωση και ανεύρεση της
καθαρότητας κάθε κορυφής και τρισδιάστατη απεικόνιση. Σε κάθε χρωµατογράφηµα, η ποσοτική
ανάλυση να µπορεί να γίνει για κάθε συστατικό, σε διαφορετικά µήκη κύµατος. Να έχει δυνατότητα
δηµιουργίας βιβλιοθήκης φασµάτων, αναζήτηση βιβλιοθηκών.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Nα περιλαµβάνει κατάλληλο λογισµικό ελέγχου όλου του συστήµατος και επεξεργασίας δεδοµένων, σε
περιβάλλον Windows.
Να εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο όλων των εξαρτηµάτων, όλου του συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας.
Να παρέχει πλήρεις λειτουργίες ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισµού, ελέγχου ποιότητας (QC),
δηµιουργίας εκτυπώσεων από τον χειριστή, και αυτοµατοποιηµένων λειτουργιών κατά τις αναλύσεις.
Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή (ικανής, χωρητικότητας δίσκου, µνήµης RAM,
και ταχύτητας) τελευταίας τεχνολογίας και έγχρωµο εκτυπωτή.
ΓΕΝΙΚΑ
•
Στήλη κατάλληλη για αναλύσεις υπερταχείας χρωµατογραφίας της επιλογής του χρήστη, και
από inline φίλτρο κινητής φάσης για συγκράτηση µικροσωµατιδίων.
•
Όλα τα απαιτούµενα παρελκόµενα, µικροανταλλακτικά εγκατάστασης και πλήρη σειρά
απαιτούµενων εργαλείων για την συντήρηση.
•
Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα µέρη του συστήµατος.
•
Να υπάρχει πλήρης συµβατότητα του όλου συστήµατος.
•
Τα προς προµήθεια είδη να είναι σύγχρονα και τελευταία µοντέλα, καινούρια κι αµεταχείριστα και
δεν έχει σταµατήσει η παραγωγή τους.
•
Ο προµηθευτής να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε εγκαταστάσεις παρόµοιων συστηµάτων.
Να κατατεθεί κατάλογος πελατών.
•
Ο προµηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service) που
ανταποκρίνεται άµεσα σε κλήση του χρήστη για παροχή βοήθειας. Να κατατεθούν τα σχετικά
στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισµός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
•
Ο κατασκευαστής οίκος του συστήµατος και ο προµηθευτής να διαθέτει επικαιροποιηµένο
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
•
Παροχή εγγύησης ενός τουλάχιστον έτους καλής λειτουργίας του συστήµατος, σε εργασία και
ανταλλακτικά από την οριστική εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος..
•
Παροχή πλήρους, δεκαετούς τουλάχιστον κάλυψης σε ανταλλακτικά, συντήρηση, και επισκευές
(γενικά αξιόπιστο service) και παροχή πληροφοριακού υλικού µετά τη λήξη της εγγύησης.
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•

•
•
•

Ο προµηθευτής θα εκπαιδεύσει πλήρως τους αναλυτές που θα του υποδειχθούν. Η εκπαίδευση
περιλαµβάνει την εκµάθηση πλήρους χρήσης του συστήµατος και επισκευών των συνηθέστερων
βλαβών στου συστήµατος σε συνθήκες πραγµατικής ανάλυσης.
Να αναφέρεται η συχνότητα λειτουργίας.
Να αναφέρεται ο µεταβλητός εκτοπιζόµενος όγκος εµβόλων (stroke volume) της αντλίας.
Να αναφέρεται η δυνατότητα αναβάθµισης σε UHPLC-MS/MS.
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Β.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 2

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

379462

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

2

2.1

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

Τελευταίας τεχνολογίας φωτόµετρο πλήρους
φάσµατος (UV-Vis) µέτρησης
µικροποσοτήτων

ΑΡ

1

9.225,00

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

2.1

Τελευταίας τεχνολογίας φωτόµετρο πλήρους φάσµατος (UV-Vis) µέτρησης
µικροποσοτήτων

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:

•

Να διαθέτει σύστηµα συγκράτησης µίας σταγόνας δείγµατος µε την δύναµη της επιφανειακής

τάσης, µεταξύ 2 άκρων οπτικών ινών.
•

Η επιφάνεια µέτρησης να είναι σκληρή (υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος χάλυβας) και να είναι

συµβατή µε τους περισσότερους διαλύτες µοριακής βιολογίας.
•

Πλήρης φασµατική ανάλυση στο ορατό και υπεριώδες από 190 έως 840nm µε ακρίβεια 1nm

•

Γρήγορος χρόνος µέτρησης (< 5 δευτερόλεπτα)

•

Ευκολία στη χρήση και στον καθαρισµό

•

Το λογισµικό να περιλαµβάνει προ-ρυθµισµένες µεθόδους για τη µέτρηση σε νουκλεϊνικά οξέα,

πρωτεΐνες, Α280, χρωµατοµετρικές αναλύσεις, microarrays, µέτρησηuv-vis, µέτρηση πυκνότητας
κυτταροκαλλιεργειών, µέτρηση πρωτεινών στα 280nm, επισήµανση πρωτεινών, δοκιµή κατά Bradford,
Lowry, Pierce, µε δωρεάν αναβαθµίσεις.
•

Χαµηλό κόστος λειτουργίας – χωρίς αναλώσιµα

•

Να είναι ιδανικό για πρωτεΐνες µε χαµηλή απορρόφηση µήκους κύµατος και πεπτίδια στα

205nm
•

Να διαθέτει λυχνία Xenon

•

Να έχει τη δυνατότητα επιλογής της οπτικής διαδροµής από 0.05 έως 1 mm

•

Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης συγκεντρώσεων dsDNA από 2 έως 15 000 ng/µl

•

Ο ελάχιστος όγκος δείγµατος να είναι 0,5µl

•

Να µετρούνται οι φθορίζουσες χρωστικές Cy3, Cy5, Cy3.5, Cy5.5, Alexa 488, 546, 555, 594,

647 και 660
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Β.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 3

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

379462

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

3

3.1

α/α Είδους
στην Οµάδα
3.1

ΕΙ∆ΟΣ

Συσκευή βιοψίας εµβρύων µε λειζερ
τελευταίας τεχνολογίας

ΕΙ∆ΟΣ
Συσκευή βιοψίας εµβρύων µε λειζερ τελευταίας τεχνολογίας

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

ΑΡ

1

31.000,00

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:
Να είναι ένα σταθερό σύστηµα λέιζερ, που να παρέχει ασφαλή και αποτελεσµατική εκτοµή µε λέιζερ της
διαφανούς ζώνης του ωαρίου.
Να έχει ακρίβεια υπό µικροµέτρου, που να ελέγχεται µέσω υπολογιστή µε εγγυηµένα απόλυτη ακρίβεια
στόχευσης.
Η χαρακτηριστική λειτουργία ζώνης αποκλεισµού (Exclusion Zone) να διασφαλίζει την ασφάλεια των
κυττάρων γύρω από τον στόχο .
Να είναι εύχρηστο.
Το λογισµικό να είναι βελτιωµένο καθώς θα διαθέτει πεντάλ το οποίο θα ελέγχει τις λειτουργίες λέιζερ.
Το λογισµικό να διαθέτει:
• οπή ακριβείας και ρύθµιση µεγέθους µε ακρίβεια υπό µικρόµετρου.
• πεντάλ . Ένα κλικ µε το ποντίκι ή το πάτηµα του να αρκεί για λήψη εικόνας και εγγραφής βίντεο.
• εργαλεία µέτρησης
• προσοµοιωτή για την εκπαίδευση των χρηστών.
Να χρησιµοποιεί πρωτοποριακή υψηλής τεχνολογίας οπτική ίνα και τεχνολογία λέιζερ βελτιστοποιηµένη
για την µέγιστη ταχύτητα, την ασφάλεια, την ακρίβεια και την οµαλή λειτουργία.
Το λέιζερ να εγγυάται την ακριβή θέση δηµιουργίας οπής µε µια ορατή κόκκινη δέσµη πιλότο,
προκειµένου να επιβεβαιώσει το σχήµα και την εστίαση της δέσµης.
Οι διαστάσεις του να είναι (w x d x h): 298mm x 239mm x 58mm).
Να είναι συµβατό µε µικροσκόπια Zeiss, Nikon, Olympus και Leica.
Το Σύστηµα να έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί σε µικροσκόπιο τύπου Nikon Eclipse Te 2000.
Να έχει πλήρη συµβατότητα µε Oosight συστήµατα.
Η παροχή ρεύµατος να είναι 90/240V, 50/60Hz. Να διαθέτει Πιλοτικό λέιζερ : 630-650nm κόκκινης
δέσµης στόχευσης σηµείου από δίοδο λέιζερ στερεάς κατάστασης . Να εγγυάται τη θέση του µη ορατού
λέιζερ αφαίρεσης.
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Πλήθος
1

Να διαθέτει ισχύ λέιζερ άνω των 390mW.
Το Εύρος παλµού να είναι 0,001-2.0ms/1-2000 microseconds. Να είναι προϊόνκλάσης 1.
Να είναι ελεγµένο και αποδεδειγµένο να µην εκθέτει τους φακούς σε θερµότητα.
To Σύστηµα να αποτελείται από:
1. Control Unit
2. Hand-held control Unit
3. Collimator
4. Mirror
5. Fibre-optic cable
6. Pilot laser targeting system
7. 40x laser objective
8. USB 2.0 Video
9. BNC Cable
10. C-mount κάµερας
11. Κάµερα τύπου Watec
12. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την εγκατάσταση του Λογισµικού προγράµµατος.
13. Monitor 18,5''
14. Μικροχειριστήρια, δύο (2) για την εφαρµογή της τεχνικής λήψης του βλαστοµεριδιου.
15. Tο Λογισµικό Πρόγραµµα.
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Β.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 4

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

379462

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

4

4.1

ΕΙ∆ΟΣ

Λογισµικό χρωµοσωµατικής ανάλυσης και
camera συµβατή µε µικροσκόπιο Olympus

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

ΑΡ

1

19.775,00

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

4.1

Λογισµικό χρωµοσωµατικής ανάλυσης και camera συµβατή µε µικροσκόπιο
Olympus

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι εύκολο στη χρήση και παράλληλα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για ερευνητικούς
σκοπούς.
Να διαθέτει τράπεζες πληροφοριών συµβατές µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων και µε
δυνατότητα στατιστικών αξιολογήσεων
Να διαθέτει δυνατότητα ελληνικής έκδοσης
Να είναι εύχρηστο εύληπτο και γρήγορο, (από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωση
της ένα λεπτό).
Να αποθηκεύει πολλές εικόνες ενός περιστατικού σε ένα φάκελο
Να παρέχεται ∆ΩΡΕΑΝ αναβάθµιση του συστήµατος για τουλάχιστον 2 χρόνια από την
εγκατάσταση.
Να ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ camera συµβατή µε κάθε µικροσκόπιο
Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης - αποθήκευσης εικόνων σε DVD-RAM.
Να είναι εύκολο στη χρήση, εύκολο στην εκµάθηση, µε βασικές ικανότητες χειρισµού που να
αποκτούνται σε λεπτά (τυπικά λιγότερο από 3 λεπτά για µετάφαση). Να διαθέτει αυτόµατο
σύστηµα ταξινόµησης των χρωµοσωµάτων µε δυνατότητα προσαρµογής/εκµάθησης από τον
χρήστη.
Να χειρίζεται ζωνώσειςG-,R-,C- και Q- DAPI και πολυπλοειδή κύτταρα
Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί τόσο µόνο του όσο και σε δίκτυα στατιστικές αναλύσεις
και σύνδεση µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων κατά παραγγελία φόρµες εκτύπωσης
αποτελέσµατος δυνατότητα TIFF, BMP και JPEG αποθήκευσης εικόνων µε γραφικές εφαρµογές.
Να διαθέτει δυνατότητα συµπιεσµένης αποθήκευσης όλων των στοιχείων µίας µετάφασης σε
ένα αρχείο
Να έχει δυνατότητα ζωντανής επίδειξης εικόνας κατά τη διάρκεια της σύλληψης
Να έχει τη δυνατότητα ρύθµισης µικροσκοπίου βοηθούµενο από υπολογιστή για βέλτιστη
ποιότητα εικόνας
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εικόνας από διερχόµενο και φθορίζοντα φωτισµό για ανάλυση
καρυοτύπου
Να παρέχει πλήρη υποστήριξη πολλαπλών εικόνων σύλληψης
Να έχει αυτόµατη διόρθωση υποβάθρου (αυτόµατη αφαίρεση υποστρώµατος)
Να είναι οριζόµενη από τον χρήστη η κατάτµηση χρωµατοσωµάτων
∆υνατότητα αυτόµατης βελτιστοποίησης εικόνας
Λειτουργία µάσκας για γρήγορο καθάρισµα της περιοχής της εικόνας
Να έχει αυτόµατη µέτρηση και ταξινόµηση χρωµατοσωµάτων
Να διαθέτει προσαρµοζόµενη ενίσχυση των ζωνών
Να έχει δυνατότητα αυτόµατου χωρισµού χρωµατοσωµάτων µε αυτόµατο ζουµ
Να διαθέτει δυνατότητα γρήγορου αυτόµατου ή ηµιαυτόµατου χειρισµού επικαλυπτόµενων
χρωµατοσωµάτων µε αυτόµατο ζουµ
Να έχει δυνατότητα επίδειξης του περιγράµµατος των χρωµατοσωµάτων µε χρώµα και
δυνατότητα συνεχούς αναβάθµισης κατά τη διάρκεια του διαχωρισµού
Προβολή, αποθήκευση, επεξεργασία, επιβεβαίωση και διόρθωση βήµα προς βήµα.

60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Να έχει εκτεταµένες λειτουργίες σχολιασµού µε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις γραµµατοσειρές
και χρώµατα
Να υπολογίζει αυτόµατα και να εµφανίζει στην οθόνη για συγκριτικές µελέτες, το γράφηµα
οπτικών πυκνοτήτων ή της έντασης φθορισµού
Να έχει αυτόµατο σύστηµα καταχώρησης και ανάλυσης ασθενών σε imagebase
∆ηµιουργία Καρυότυπου από προταξινοµηµένηµετάφαση
Αυτόµατη ταξινόµηση χρωµατοσωµάτων και δυνατότητα δηµιουργίας Καρυότυπου
Να διαθέτει αυτόµατους ταξινοµητές χρωµατοσωµάτων που είναι εκπαιδεύσιµοι από τον
χρήστη
Να έχει ταυτόχρονη επίδειξη µετάφασης
Να έχει αυτόµατο υπερφωτισµό του χρωµατοσώµατος στη µετάφαση κατά τη διάρκεια της
καρυοτύπησης του
Να έχει αυτόµατη ευθυγράµµιση χρωµατοσωµάτων
Να διαθέτει επιλογή µονής η πολλαπλής τροποποίησης της αντίθεσης χρωµατοσωµάτων
Να έχει αυτόµατη και µετακινούµενη χειροκίνητα διάταξη σε οριζόντια και κατακόρυφη
διεύθυνση
Να διαθέτει ιδεογράµµατα G, R µε τους αριθµούς των ζωνών σύµφωνα προς την ISCN.
Να έχει αυτόµατη δηµιουργία σύνθετου Καρυότυπου από αριθµό διαφορετικών µεταφάσεων
για εύκολη σύγκριση περιπτώσεων.
Να έχει Εκτεταµένο σχολιασµό Καρυότυπου.
Να έχει επιλογή Καρυότυπου για διάφορα διαφορετικά είδη.
Να έχει λειτουργία αναίρεσης (Undo Function), µε δυνατότητα αναίρεσης όχι µόνο
του τελευταίου σταδίου, αλλά και οποιουδήποτε ενδιάµεσου από τη λίστα των
βηµάτων. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα να διορθωθεί µία λάθος επέµβαση ακόµα και
µετά από πολλά ενδιάµεσα στάδια χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθούν όλες οι
ενέργειες.
Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθµισης για FISH, CGH, mFISH, mBAND ανάλυση καθώς και
αναβάθµιση για µέτρηση τελοµερών(Telomere software)
Να έχει δυνατότητα δικτύωσης που να περιλαµβάνει σταθµούς καρυοτύπησης, σταθµούς
σύλληψης και σταθµούς ανάλυσης.
Να έχει πλήρη συµβατότητα µε αυτόµατα συστήµατα εύρεσης µεταφάσεων, σε
φωτεινό πεδίο αλλά και φθορισµό, Spot Counting and Rare Cell Detection
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Β.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 5

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

α/α
Οµάδας

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

380281

ΤΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

5

5.1

α/α Είδους
στην Οµάδα
5.1

ΕΙ∆ΟΣ

Συνθέτης πεπτιδίων και οργανικών µορίων
µε µικροκύµατα

ΕΙ∆ΟΣ
Συνθέτης πεπτιδίων και οργανικών µορίων µε µικροκύµατα

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

ΑΡ

1

16.800,00

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το σύστηµα µικροκυµάτων πρέπει να είναι πλήρες, µέγιστης ισχύος 300 Watt,
προγραµµατιζόµενης ανά 1 watt, ιδανικό για αντιδράσεις οργανικής σύνθεσης.
Να έχει ιδανική κατασκευή για συνεχή λήψη της ενέργειας των µικροκυµάτων από τα δείγµατα,
εξασφαλίζοντας απόλυτα επαναλήψιµες συνθήκες σύνθεσης, ανεξαρτήτως από την ποσότητα
των δειγµάτων, ή τυχόν αλλαγές στις φυσικές παραµέτρους.
Το σύστηµα να µπορεί απαραίτητα να πραγµατοποιήσει αντιδράσεις σε κλειστό δοχείο και σε
ανοιχτό δοχείο (ατµοσφαιρικές συνθήκες).
Να υπάρχει συνεχής έλεγχος της ενέργειας για αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ή
δυσλειτουργίας.
Το σύστηµα να επιτρέπει την πραγµατοποίηση αντιδράσεων σε περιοχή θερµοκρασιών,
τουλάχιστον από -80°C έως 300°C.
Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης υάλινων δοχείων έως 125ml, για συνθέσεις ανοιχτού
δοχείου, στον ειδικό χώρο τοποθέτησης δειγµάτων.
Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης υάλινων δοχείων 10ml για συνθέσεις σε συνθήκες
προκαθορισµένης θερµοκρασίας και υψηλές πιέσεις (έως 20 bar).
Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της πίεσης, απευθείας στο δοχείο µε ειδικό
αισθητήρα, που εισέρχεται µέσα στο δοχείο σύνθεσης (προαιρετικά).
Να υπάρχει πλήρης έλεγχος της θερµοκρασίας µε ειδικό αισθητήρα infrared.
Το σύστηµα να προσφέρει απαραίτητα τη δυνατότητα ψύξης των δειγµάτων ταυτόχρονα µε τη
θέρµανση, για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλότερων θερµοκρασιών από αυτές που απαιτούνται
για την πραγµατοποίηση της αντίδρασης.
Να υπάρχει απαραίτητα η δυνατότητα προγραµµατισµού, ελέγχου και παρακολούθησης της
πίεσης κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.
Το σύστηµα να αυξάνει την ταχύτητα των αντιδράσεων και την απόδοσή τους σε σχέση µε τις
συµβατικές µεθόδους.
Να υπάρχει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη, για καταγραφή των συνθηκών και της πορείας της
αντίδρασης.
Να διαθέτει εύχρηστο αλφανουµερικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή και επεξεργασία των
παραµέτρων της αντίδρασης.
Να διαθέτει ειδικά πλήκτρα, που να δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να µεταβάλλει τις
παραµέτρους της αντίδρασης κατά τη διάρκειά της.
Η συσκευή να διαθέτει απαραίτητα ενσωµατωµένο µηχανισµό συνεχούς ανάδευσης για
καλύτερη ανάµιξη των αντιδρώντων.
Η συσκευή να είναι πλήρους και αυτόµατης λειτουργίας και να µην απαιτεί σύνδεση µε Η/Υ.
Να διαθέτει ευκρινέστατο και εύκολο στη χρήση πληκτρολόγιο για προγραµµατισµό και
εισαγωγή των παραµέτρων της αντίδρασης.
Η συσκευή να έχει διαστάσεις και βάρος τέτοια ώστε να την καθιστούν εύκολα µεταφερόµενη
σε οποιοδήποτε χώρο του εργαστηρίου.
Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιµη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.
Η συσκευή να παραδοθεί µε τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας.
Το όργανο να παρέχεται πλήρες και έτοιµο προς λειτουργία µε:
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Πλήθος
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•

•

Αισθητήρα µέτρησης - ρύθµισης θερµοκρασίας
Αισθητήρα µέτρησης πίεσης εύρους για δοχεία 10 και 35 ml
Πλήρες σύστηµα ανάδευσης.
100 δοχεία σύνθεσης χωρητικότητας 10ml.
5 δοχεία σύνθεσης 35 ml.
100 septa και crimpcaps.
50 ράβδους ανάδευσης
Ειδικό λογισµικό για σύνδεση µε υπολογιστή
Αναλυτικότατο εγχειρίδιο λειτουργίας στην αγγλική γλώσσα

Να κατατεθεί το ISO 9001 του κατασκευαστή καθώς και του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO17025.
Να δοθεί πελατολόγιο εγκατεστηµένων ίδιων ή παρόµοιων συστηµάτων του ιδίου
κατασκευαστή. Όλες οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να απαντηθούν σε φύλλο
συµµόρφωσης µε σαφείς παραποµπές σε φυλλάδια ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.
Ο προµηθευτής να παρέχει τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες εκπαίδευση στη χρήση του
οργάνου.
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Β.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 6

ΚΩ∆
MIS

Επ.
Υπεύθυνος

380281

α/α
Οµάδας

ΤΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

α/α
Είδους
στην
Οµάδα
6.1

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ
.

Πλήθος

Φορητός
Ηλεκτρονικός
υπολογιστής
(Laptop) µε µνήµη τουλάχιστον 4GB και
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500

ΑΡ

1

6

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

700,00
6.2

mini projector (προβολέας)

ΑΡ

1

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

6.1

Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop) µε µνήµη τουλάχιστον 4GB
και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:
Φορητός Ηλεκρονικός υπολογιστής (Laptop) µε µνήµη τουλάχιστον 4GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον
500 και οθόνη 10-15’’.

α/α Είδους
στην Οµάδα
6.2

ΕΙ∆ΟΣ
mini projector (προβολέας)

Προδιαγραφές Είδους:
Ελάχιστες προδιαγραφές:
Φορητός προβολέας που να συνδέεται σε φορητό υπολογιστή για επαγγελµατικές παρουσιάσεις
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Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Β.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 7

ΚΩ∆
MIS

380367

Επ. Υπεύθυνος

α/α Οµάδας

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

7

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

7.1

Laptop

ΑΡ

1

7.2

Laptop

ΑΡ

1

7.3

Server PC & Οθόνη

ΑΡ

1

7.4

All in One Workstation

ΑΡ

1

7.5

εκτυπωτής

ΑΡ

1

7.6

scanner

ΑΡ

1

7.7

UPS

ΑΡ

1

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.1

ΕΙ∆ΟΣ
Laptop

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Λειτουργικό: Mac OS & Windows
Ανάλυση Οθόνης: 2880 x 1800, τουλάχιστον
Τύπος Επεξεργαστή: IntelCore i7 ή ισοδύναµος
Μοντέλο Επεξεργαστή: 2.7 GHzquad-core, τουλάχιστον
Συχνότητα Επεξεργαστή: 2.70 Ghz, τουλάχιστον
Cache Επεξεργαστή: 6 MB, τουλάχιστον
Μέγεθος Μνήµης: 16 GB DDR3, τουλάχιστον
Συχνότητα Μνήµης: 1600 MHZ, τουλάχιστον
Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων: 1
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Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

10.000,00

Πλήθος
1

Τύπος Σκληρών ∆ίσκων: FlashDrive SSD
Χωρητικότητα: 512 GB , τουλάχιστον
Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 2048 MB, τουλάχιστον
Πρόσθετα απαιτούµενα: Πολύ καλή Αυτονοµία Μπαταρίας, Ασύρµατη ∆ικτύωση, Bluetooth, Τύπος
Ασύρµατης ∆ικτύωσης 802.11a/b/g/n, Webcam

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.2

ΕΙ∆ΟΣ
Laptop

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Λειτουργικό: Mac OS & Windows
Ανάλυση Οθόνης: 1280 x 800, τουλάχιστον
Τύπος Επεξεργαστή: IntelCore i5 ή ισοδύναµος
Μοντέλο Επεξεργαστή: 2.5 GHzquad-core, τουλάχιστον
Συχνότητα Επεξεργαστή: 2.5 Ghz, τουλάχιστον
Cache Επεξεργαστή: 6 MB, τουλάχιστον
Μέγεθος Μνήµης: 8 GB DDR3, τουλάχιστον
Συχνότητα Μνήµης: 1600 MHZ, τουλάχιστον
Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων: 1
Τύπος Σκληρών ∆ίσκων: SATA (τουλάχιστον)
Χωρητικότητα: 500 GB, τουλάχιστον
Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 1024 MB, τουλάχιστον
Πρόσθετα απαιτούµενα: Πολύ καλή Αυτονοµία Μπαταρίας, Ασύρµατη ∆ικτύωση, Bluetooth,
Τύπος Ασύρµατης ∆ικτύωσης 802.11a/b/g/n, Webcam

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.3

ΕΙ∆ΟΣ
Server PC & Οθόνη

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Επεξεργαστής: IntelXeon E5620, τουλάχιστον
Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.40 GHz, τουλάχιστον
Μνήµη: 16 GB DDR3, τουλάχιστον
Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 2048 MB, τουλάχιστον
Τύπος Σκληρού ∆ίσκου: SATA II ή ισοδύναµος
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Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Χωρητικότητα ∆ίσκου: 1 TB, τουλάχιστον
Στροφές ∆ίσκου: 7200 rpm ,τουλάχιστον
Cache Σκληρού ∆ίσκου: 64 MB, τουλάχιστον
Υποδοχές SATA: 6 τουλάχιστον
Ευκρίνεια Οθόνης: Full HD
Ανάλυση Οθόνης: 1920 x 1080, τουλάχιστον
Φωτεινότητα Οθόνης: 250 cd/m² ,τουλάχιστον
Χρόνος Απόκρισης Οθόνης: 14 ms, τουλάχιστον
Απεικόνιση Οθόνης: 16:9, τουλάχιστον
Ενσωµατωµένα Ηχεία: Ναι

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.4

ΕΙ∆ΟΣ
All in One Workstation

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Επεξεργαστής: IntelXeon E3-1245 /3.30GHz ή ισοδύναµος
Μνήµη cache: 8 MB, τουλάχιστον
Cache επεξεργαστή: 8 MB, τουλάχιστον
Μνήµη RAM: 16 GB DDR3 SDRAM, τουλάχιστον
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 1 TB, τουλάχιστον
Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 2048 MB, τουλάχιστον
Οθόνη: 27" - LED ανάλυσης τουλάχιστον 2560x1440
Πρόσθετα απαιτούµενα: Πολύ καλή κάρτα γραφικών µε τουλάχιστον 2 GB µνήµη, Έξοδο
εικόνας, Έξοδος ήχου, Ενσύρµατο δίκτυο 10/100/1000 GigabitEthernet LAN, Ασύρµατο δίκτυο
Wi-Fi 802.11b/g/n, Θύρα USB 2.0 και USB 3.0, Κάµερα 2Mpixel τουλάχιστον,
Ηχείο(α) Ενσωµατωµένα

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.5

ΕΙ∆ΟΣ
εκτυπωτής

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Τύπος: Laser Έγχρωµος
Χαρτιού: A3, A5, A6, B5
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Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Συµβατότητα: Mac, PC (Windows)
Ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης: 30ppm, τουλάχιστον
Ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης: 26ppm, τουλάχιστον
Μέγιστη Ανάλυση: 1200x600 dpi, τουλάχιστον
DuplexPrint: Αυτόµατο
Μνήµη Εκτυπωτή 256 MB, τουλάχιστον

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.6

ΕΙ∆ΟΣ
scanner

Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:

Μέγεθος εγγράφου: <=A4
Τύπος σαρωτή: Flat, τουλάχιστον
Οπτική Ανάλυση 4800dpi, τουλάχιστον
Βάθος χρώµατος 48-BIT, τουλάχιστον
Transparency unit: Ναι

α/α Είδους
στην Οµάδα
7.7

ΕΙ∆ΟΣ
UPS

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
Κατηγορία: 800 VA έως 1000 VA
Τύπος: LineInteractive
Παρεχόµενη Ισχύς: 1000 VA, τουλάχιστον
Παρεχόµενη Ισχύς Τροφ.: 600 W, τουλάχιστον
Αυτονοµία Μπαταρίας: 4 minfullload, τουλάχιστον
Προστασία από βραχυκυκλώµατα, βυθίσµατα, υπέρταση
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Μον.
Μέτρ.
ΑΡ

Πλήθος
1

Β.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 8

ΚΩ∆
MIS

Επ. Υπεύθυνος

380377

α/α Οµάδας

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

8

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.1

Laptop

ΑΡ

2

8.2

All in One Workstation

ΑΡ

1

8.3

Εκτυπωτής

ΑΡ

1

8.4

UPS

ΑΡ

1

8.5

wi-firouter

ΑΡ

2

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

9.840,00

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.1

Laptop

ΑΡ

2

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Λειτουργικό: Mac OS & Windows

•

Ανάλυση Οθόνης: 2880 x 1800, τουλάχιστον

•

Τύπος Επεξεργαστή: IntelCore i7 ή ισοδύναµος

•

Μοντέλο Επεξεργαστή: 2.7 GHzquad-core ή ισοδύνοµος

•

Συχνότητα Επεξεργαστή: 2.70 Ghz, τουλάχιστον

•

Cache Επεξεργαστή: 6 MB, τουλάχιστον

•

Μέγεθος Μνήµης: 16 GB DDR3, τουλάχιστον

•

Συχνότητα Μνήµης: 1600 MHZ, τουλάχιστον

•

Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων: 1

•

Τύπος Σκληρών ∆ίσκων: FlashDrive SSD, τουλάχιστον

•

Χωρητικότητα: 1TB, τουλάχιστον

•

Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 2048 MB, τουλάχιστον

•

Πρόσθετα απαιτούµενα: Πολύ καλή Αυτονοµία Μπαταρίας, Ασύρµατη ∆ικτύωση, Bluetooth,
Τύπος Ασύρµατης ∆ικτύωσης 802.11a/b/g/n, Webcam
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α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.2

AllinOne Workstation

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Επεξεργαστής: Intel Xeon E3-1245 /3.30GHz ή ισοδύναµος

•

Μνήµη cache: 8 MB, τουλάχιστον

•

Cache επεξεργαστή: 8 MB, τουλάχιστον

•

Μνήµη RAM: 16 GB DDR3 SDRAM, τουλάχιστον

•

Χωρητικότητα δίσκου(ων): 1 TB, τουλάχιστον

•

Μνήµη Κάρτας Γραφικών: 2048 MB, τουλάχιστον

•

Οθόνη: 27" - LED ανάλυσης τουλάχιστον 2560x1440

•

Πρόσθετα απαιτούµενα: Πολύ καλή κάρτα γραφικών µε τουλάχιστον 2 GB µνήµη, Έξοδο
εικόνας, Έξοδος ήχου, Ενσύρµατο δίκτυο 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, Ασύρµατο δίκτυο
Wi-Fi 802.11b/g/n, Θύρα USB 2.0 και USB 3.0, Κάµερα 2Mpixel τουλάχιστον,

•

Ηχείο(α) Ενσωµατωµένα

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.3

Εκτυπωτής

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Τύπος: Laser Ασπρόµαυρος

•

Επαγγελµατική Χρήση,

•

ΜέγεθοςΧαρτιού: A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter, Envelope DL

•

Επεξεργαστής: (τουλάχιστον) 600MHZ

•

Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: (τουλάχιστον) 10000 Σελίδες

•

Ανάλυση (τουλάχιστον) 1200x1200 dpi, Μνήµη Εκτυπωτή (τουλάχιστον) 128 MB,

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.4

UPS

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:
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Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Κατηγορία: 800 VA έως 1000 VA

•

Τύπος: Line Interactive, ή ισοδύναµος

•

Παρεχόµενη Ισχύς (VA): 900VA, τουλάχιστον

•

Παρεχόµενη Ισχύς Τροφ. (Watts): 540 W, τουλάχιστον

•

Αυτονοµία Μπαταρίας: 5 minfullload, τουλάχιστον

•

Προστασία από βραχυκυκλώµατα: Ναι

•

Προστασία από βυθίσµατα: Ναι

•

Προστασία από υπέρταση: Ναι

•

Θύρα USB

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

8.5

wi-firouter

ΑΡ

2

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Συχνότητα λειτουργίας: 5 GHz, τουλάχιστον

•

Συνδέσεις: RJ45, 10/100/1000 (WAN), RJ45, 10/100/1000 (LAN), USB

•

Firewall: DoS MAC filtering SPI

•

Wireless Standards: 802.11b/g/n

•

Wireless Data Transfer Rate: Up to 300 Mbps
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Β.9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ 9

ΚΩ∆
MIS

Επ. Υπεύθυνος

380377

α/α Οµάδας

ΤΣΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

9

α/α
Είδους
στην
Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.1

Ψυγείο

ΑΡ

1

9.2

8-Κάναλη πιπέττα 50-300µL

ΑΡ

1

9.3

8-Κάναλη πιπέττα 10-100µL

ΑΡ

1

9.4

1 Επιτραπέζιο πεχάµετροαγωγιµόµετρο

ΑΡ

1

9.5

1 ηλεκτρική αντλία πιππετών

ΑΡ

1

Προϋπολογισµός
Οµάδας
(µε ΦΠΑ)

2.160,00

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.1

Ψυγείο

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Ενεργειακή κλάση A+, τουλάχιστον

•

Κλιµατική Κλάση SN, ST, τουλάχιστον

•

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας < 200kWh

•

Συνολική Χωρητικότητα (Καθαρή) > 130 lt

•

Χωρητικότητα Ψύξης > 110 lt

•

Χωρητικότητα Κατάψυξης > 15 lt

•

Έξοδος Κρύου Νερού

•

Έξοδος για Παγάκια

•

Ενσωµατωµένο Μίνι Μπαρ

•

Μέγιστες ∆ιαστάσεις Ύψος < 90 cm, Πλάτος < 70 cm, Βάθος < 70 cm

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.2

8-Κάναλη πιπέττα 50-300µL

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:
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Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Κατασκευασµένη από υλικό αντοχής ανθεκτικό σε χηµικά αντιδραστήρια και διαλύτες.

•

Όγκου 50-300µl

•

Να διαθέτει οχτώ κανάλια, χρωµατικό κωδικό, µηχανισµό κλειδώµατος του όγκου για αποφυγή
αλλαγής της επιλεγµένης τιµής.

•

Το πιστόνι και τα διάφορα µέρη της πιπέττας να µπορούν να λυθούν εύκολα.

•

Να έχει την δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης της σταθερότητας και επαναλειψιµότητας των
όγκων που αποδίδει, µε δισαπεσταγµένο νερό.

•

Η λαβή τους να είναι από θερµοµονωτικό υλικό για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της πιπέττας
από την θερµοκρασία του χεριού.

•

Να είναι ελαφριά και να µην γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές κράτηµα.

•

Η απόρριψη των ρυγχών (tip ejector) γίνεται αυτόµατα.

•

Να είναι επισκευάσιµη.

•

Να προσφέρεται µε τη βάση στήριξης.

•

Να δέχεται κοινού τύπου tips.

•

Aποστειρώσιµη.

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.3

8-Κάναλη πιπέττα 10-100µL

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Aποστειρώσιµη.

•

Ο όγκος να ρυθµίζεται αυτόµατα.

Χαρακτηριστικά:
•

Να διαθέτει οχτώ κανάλια, χρωµατικό κωδικό, µηχανισµό κλειδώµατος του όγκου για αποφυγή
αλλαγής της επιλεγµένης τιµής.

•

Το πιστόνι και τα διάφορα µέρη της πιπέττας να µπορούν να λυθούν εύκολα.

•

Να έχει την δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης της σταθερότητας και επαναλειψιµότητας των
όγκων που αποδίδει, µε δισαπεσταγµένο νερό.

•

Η λαβή τους να είναι από θερµοµονωτικό υλικό για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της πιπέττας
από την θερµοκρασία του χεριού.

•

Να είναι ελαφριά και να µην γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές κράτηµα.

•

Η απόρριψη των ρυγχών (tip ejector) γίνεται αυτόµατα.

•

Να είναι επισκευάσιµη.

•

Να προσφέρεται µε τη βάση στήριξης.

•

Να δέχεται κοινoύ τύπου tips.
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α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.4

1 Επιτραπέζιο πεχάµετρο-αγωγιµόµετρο

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

∆υνατότητα µέτρησης των παραµέτρων: pH, Αγωγιµότητα, mV, διαλυµένο οξυγόνο και
θερµοκρασία.

•

Περιοχή pΗ από 0 έως +14 pΗ.

•

Αναγνωσιµότητα ± 0,01 pΗ

•

Ακρίβεια 0.2% ± 1digit.

•

Καλιµπράρισµα από 1 έως 3 σηµεία.

•

Να διαθέτει αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας.

•

Περιοχή mV από 0 έως ±1000 mV µε αναγνωσιµότητα ± 1 mV και ακρίβεια 0.2% ±1 digit.

•

Περιοχή αγωγιµότητας από 0 έως 100 mS/cm µε αναγνωσιµότητα ± 0,1 µS/cm και ακρίβεια
1%. Καλιµπράρισµα σε 1 σηµείο.

•

Περιοχή θερµοκρασίας από 0°C έως 100°C µε αναγνωσιµότητα 0,1°C και ακρίβεια ±0.5°C.

•

Να διαθέτει ευανάγνωστο αλφαριθµητικό LCD display.

•

Να φέρει CE Mark.

•

Έχει τρία (3) χρόνια εγγύηση από την κατασκευάστρια εταιρεία.

•

C1020P : Συνοδεύεται από ένα ηλεκτρόδιο PH/ATC mod. SP10T , 2 X 50ml buffer (pH 4 και 7)
και 50ml διάλυµα 3M KCl .

•

Λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz.

α/α Είδους
στην Οµάδα

ΕΙ∆ΟΣ

Μον.
Μέτρ.

Πλήθος

9.5

1 Ηλεκτρική αντλία πιππετών

ΑΡ

1

Προδιαγραφές Είδους:

Ελάχιστες προδιαγραφές:
•

Βάρος < 230g

•

Ανατοµική λαβή για ευκολία στη χρήση.

•

Μπαταρία > 7 ωρών λειτουργίας µε δυνατότητα επαναφόρτισης κατά τη διάρκεια της χρήσης
και φιλική προς το περιβάλλον.

•

Να έχει πολλαπλούς τρόπους εισρόφησης και απόρριψης, µε διαφορετική ταχύτητα.

•

Να διατίθεται µε > 1 φίλτρα

•

Αποστειρώσιµοςαντάπτορας
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•

Κατάλληλoς για όλα τα ήδη πιπέττας 1-100ml

•

Να φέρει CE Mark.

* Οπουδήποτε αναφέρεται είδος συγκριµένης εταιρείας, που δεν συνδέεται µε ήδη
εγκατεστηµένο εξοπλισµό στα εργαστήρια, µπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό
είδος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
Αίτηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
για τα έργα του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αριθµός προσφοράς: ………………………………(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) Ηµεροµηνία
Υποβολής: …………………………….(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟ:…………………………………………………
Πλήρης ονοµασία: …………………………………………………………………..
∆ιεύθυνση:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………………………………..
Τηλέφωνο: ………………… Fax: ………………..
Email: ……………………..
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα
(νοµικά δεσµευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)
………………………………………………………………………………………………………….

77

Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας:
A/A

Ρόλος στην Ένωση

1

Ανάδοχος φορέας

2

Φορέας

3

Υπεργολάβος

Ονοµασία

Συντοµογραφία

#
…………
Στοιχεία των φορέων που συµµετέχουν στην προσφορά

Να συµπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιµοποιήστε όσα αντίγραφα είναι
απαραίτητα.
Επωνυµία:……………………………………………………………………………
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: …………………………………………………………
Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:
……………………………….…………………………................................................
Τηλέφωνο: …………………………
Fax: …………………………………
e-mail:………………………….…………………………………….…………………
Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………………………………..
(κύριος ανάδοχος, απλός φορέας ή υπεργολάβος).

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισµό µου είναι
ακριβή και ότι ο οργανισµός / εταιρεία που νοµίµως εκπροσωπώ έχει συµφωνήσει να
συµµετάσχει.
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………………………………….

Ηµεροµηνία: …………………………

Υπογραφή: …………………………………………

Σφραγίδα
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙI
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός – T .K. – fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης : __/__/2014
Προς
ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110
Τηλ: 26510-07942, 07959 & 07952
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ:……….. ΕΥΡΩ:……………
-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ.……………....(και
ολογράφως)……………………………………..υπέρ
της
εταιρείας…………………………………………………….∆ιεύθυνση………………………………………………
…………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της…................, για την
προµήθεια των Ειδών µε κωδικό αριθµό .................................................... σύµφωνα µε
την υπ. αρ. ..................... διακήρυξη σας.

-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το
οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφεροµένων Ειδών (ανά
οµάδα).

-

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

-

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

-

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
- Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
- Βεβαιούµαι υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την προµήθεια των ακόλουθων υλικών:
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙI
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός T. K. fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης : __/__/2014
Προς
ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110
Τηλ: 26510-07942, 07959 & 07952
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………………. ΕΥΡΩ:……………
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ…………………(και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο
και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆ιεύθυνση………………………………………………………….για
την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί
σας για τη προµήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α. αξίας που
του κατακυρώθηκε, δηλαδή………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή
της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούµαι υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 0000
Ηµεροµ:__/__/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τίτλος έργου: «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι»
Κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών: «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι»
Στα Ιωάννινα, σήµερα __/__/2014, µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφενός µεν:
Α) Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στα
Ιωάννινα (Β’ Κτίριο Φοιτητικών κατοικιών Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 45110), µε Α.Φ.Μ.:
090163356 και ∆.Ο.Υ. : (Α-Β)′ Ιωαννίνων, και νόµιµα εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρό του,
Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ισαάκ Λαγαρή, (η Αναθέτουσα Αρχή) και αφετέρου
Β) Της εταιρείας µε την επωνυµία «……………………………» που νόµιµα εκπροσωπείται από τον
…………………………………… και εδρεύει στα ………………..., οδός ……………….., µε Α.Φ.Μ.:
………, ∆.Ο.Υ. ………………………(ο Ανάδοχος), συµφωνήθηκαν και αµοιβαίως έγιναν αποδεκτά
όσα ακολουθούν:
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο
Σύµφωνα µε:
1) την υπ’ αριθµόν __/__-__-2014 Απόφαση Κατακύρωσης του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2) την από __/__/2014 προσφορά της (Επωνυµία Εταιρείας) εκ των συµβαλλόµενων, και
3) την υπ’ αριθ. 00000-00/00/2014 Προκήρυξη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Ο:
Α. εκ των συµβαλλόµενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο
Β. εκ των συµβαλλόµενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προµήθεια του

……………………………………………………………….
(στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια των έργων του « ΠΙΝΑΚΑ Ι », τα οποία
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 2: Τίµηµα
Το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού ………………….. ΕΥΡΩ (€
……….) και επιπλέον ΦΠΑ ……………………. ΕΥΡΩ (€ …….).
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ΑΡΘΡΟ 3: Υπογραφή Σύµβασης
Η σύµβαση υπογράφεται µε βάση τους όρους από την υπ’ αριθ. 00000-00/00/2014
∆ιακήρυξης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων:
1

2

3

4

5

6
7

Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
επίδοση της πρόσκλησης. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών χωρίς ο
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιµής του
έργου (προµήθεια) που του κατακυρώθηκε µη συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική
παραλαβή του έργου.
Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη
και η αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η
εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4: Πληρωµή
Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί άπαξ µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή (Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35). Για προµήθεια από το
εξωτερικό, η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος µε Έµβασµα, βάσει του Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35(5).
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισµού ή και
αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο
ανάδοχος θα πρέπει άµεσα να αντικαταστήσει τα προβληµατικά τµήµατα του εξοπλισµού,
όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ιάρκεια έργου

82

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δυο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6: Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή
1

2

3

Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ). Η
Οριστική Παραλαβή του εξοπλισµού από την ΕΠΕ θα περιλαµβάνει ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόµενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
παράδοσης του εξοπλισµού στους χώρους που θα υποδειχθούν στους Αναδόχους από
τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Σε περίπτωση ζηµίας
µέρους του εξοπλισµού κατά τη µεταφορά, ο προµηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει
τα βλαβέντα µέρη.
Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους
για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισµού.
Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισµού.

ΑΡΘΡΟ 7. Παράδοση Προµήθειας
1. Ο εξοπλισµός ασφαλίζεται για τη µεταφορά έναντι όλων των κινδύνων µε ευθύνη και
έξοδα του προµηθευτή.
2. Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει στους χώρους που θα υποδειχθούν στους
Αναδόχους από τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
ΑΡΘΡΟ 8: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και ο
εξοπλισµός δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα από 1% και µέχρι 10% επί του συµβατικού
τιµήµατος του εξοπλισµού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν σύµφωνα µε το άρθ. 32 του
Π.∆. 118/2007.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης και
εγκατάστασης του εξοπλισµού και ο εξοπλισµός δεν παραδοθεί, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
του Π.∆. 118/2007.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο -∆ιαιτησία
1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα
τα ∆ικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των
∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην
παραπάνω Παράγραφο.
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Αναπόσπαστα µέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύµβασης αποτελούν οι όροι
της από ………………..προσφοράς του Αναδόχου και την υπ’ αριθ. 00000-00/00/2014
∆ιακήρυξη του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφη σε δύο νόµιµα, ισότιµα πρωτότυπα και κάθε µέρος
πήρε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Για την εταιρία

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθ. Λαγαρής Ισαακ

Αντιπρύτανης

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:
ΟΜΑ∆Α:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «00000-00/00/2014»
ΟΜΑ∆Α Χ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ / ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

€

ΣΥΝΟΛΟ

€

Όνοµα – Επωνυµία – Σφραγίδα - Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:
ΟΜΑ∆Α:

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «00000-00/00/2014»
ΟΜΑ∆Α Χ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΦΠΑ
(23%)

€

ΣΥΝΟΛΟ

€

Όνοµα – Επωνυµία – Σφραγίδα - Υπογραφή
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ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ
(€)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι κωδικοί οι οποίοι αναγράφονται στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα αντιστοιχούν
(ένας προς έναν) στους κωδικούς των επιµέρους οµάδων του εξοπλισµού, έτσι όπως αυτός
περιγράφεται λεπτοµερώς στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «00000-00/00/2014»
ΟΜΑ∆Α Χ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΟΜΑ∆Α

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ /
ΟΧΙ / ΥΠΕΡ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(ΝΑΙ / ΟΧΙ )
ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Όνοµα – Επωνυµία – Σφραγίδα - Υπογραφή

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
•
•
•
•

Εγγυήσεις
τεχνική υποστήριξη
Εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο 1 έτους (ή µεγαλύτερη) µετά την παράδοση
του εξοπλισµού όπου απαιτείται από τις προδιαγραφές
Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης για το λογισµικό του συστήµατος για περίοδο
3 ετών (ή µεγαλύτερη), µετά την παράδοση του εξοπλισµού.

Β. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ικανότητα του προµηθευτή για:
• Την εγκατάσταση του εξοπλισµού.
• Την παροχή εκπαίδευσης σχετικά µε τη χρήση του εξοπλισµού όπου απαιτείται
• Την παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και ανταλλακτικών επί µία δεκαετία
µετά την αγορά του εξοπλισµού.
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