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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της υλοποίησης
του έργου µε τίτλο: «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» (Κωδ. Ε.Ε. 81086), το οποίο συγχρηµατοδοτείται 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), κωδικός ΜΙS 380367, θα διεξάγει Πρόχειρο
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια: «Εργαστηριακών
Αναλωσίµων» σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 11.850,00€
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και αφορά στην Κατηγορία ∆απάνης: «Υλικά
Άµεσης Ανάλωσης -(Αναλώσιµα)».
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του διαγωνισµού.
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.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο πρόχειρος διαγωνισµός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και συγκεκριµένα
σύµφωνα µε :
•
Τις διατάξεις του Π.∆. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασµών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως
αυτές τροποποιήθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β
826/10.09.1996) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του
Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
• Τα άρθρα 2 (παρ. 4), 13, 14, 23, 25 (παρ. 9), 32, 33, 34 (παρ. 2, 4 και 5) και 35 (παρ. 1α)
του Π.∆. 118/07 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου.
• Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο γ’.
•
Τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και τον Οδηγό ∆ιαχείρισης Έργων της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
•
Την απόφαση χρηµατοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριµένης πράξης του εν λόγω
προγράµµατος.
•
Το σχετικό έγγραφο – αίτηµα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του έργου µε Αρ. πρωτ.:
21796/02-12-2013.

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr).
3. Περίληψη της προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση σε µια (1) εφηµερίδα, πανελλήνιας
κυκλοφορίας και µια (1) τοπικής κυκλοφορίας στις 04/12/2013.

ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ στην
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), από την
τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν
δηµόσιας κλήρωσης. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα προβεί στην αποσφράγιση των
φακέλων δικαιολογητικών και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη του
αναδόχου.
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Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση
των υπολοίπων υποψηφίων, και των τιµών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτυακού τόπου της
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.rc.uoi.gr».
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιµήµατος και από τη µονάδα Προµηθειών της
Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην
Πανεπιστηµιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier (εφόσον αναληφθεί η
δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης µέσω courier, η
Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό σελίδων και, εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό
της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07959 & 07952 (Φαξ: 26510 - 07951).
Τεχνικής φύσεως πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό δίνονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες από τον Καθηγητή κ. Τσιάνο Επαµεινώνδα, στο τηλέφωνο: 26510-07838.

ΑΡΘΡΟ 9: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/ Κοινοπραξία αυτών,
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997
και ασχολούνται σε τοµείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες µε το περιεχόµενο του παρόντος
διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα
παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την εταιρεία τους :
•
•

Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρίας
Φορολογική ενηµερότητα της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη
προσφορά η οποία πρέπει να έχε συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και
τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
11.2. Τρόπος και τόπος υποβολής – Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών

Σελίδα 3 από 17

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι προσφορές των προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, µπορούν να αποστέλλονται
µε courier ή να παραδίδονται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, (Γραφείο 9 – 1ος
όροφος), Πανεπιστηµιούπολη, τηλ: 26510-07942, 07959 & 07952, µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 2013,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.µ.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγµένη ή µεταφρασµένη επισήµως στην ελληνική γλώσσα, σε
σφραγισµένο φάκελο µε τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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»
ΓΡΑΦΕΙΟ 9, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22037/04-12-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :20/12/2013
ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10:00π.µ

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

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους, οι οποίοι
περιέχονται εντός του σφραγισµένου φακέλου, ως εξής:
• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία τοποθετούνται τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς της παρούσας προκήρυξης.
• Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο
τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονοµική
προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές
που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη και σφραγισµένη
τόσο την τεχνική, όσο και την οικονοµική τους προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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12.1. Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ, του Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού συµπληρωµένο τον πίνακα των
τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχει στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης σύµφωνα µε τις
ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτόν.
12.2. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς
Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς,
ο οποίος θα συνταχθεί µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας. Στον πίνακα
οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το συνολικό κόστος της προσφοράς. Ο πίνακας
οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζει την τελική τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας µετά
από πιθανές εκπτώσεις. Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η
στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η τιµή µε Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί
να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Ερευνών, πριν την λήξη της,
κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες. Μετά τη λήξη και του χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆.
118/2007/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από τριµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού,
η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, η οποία, αφού παραλάβει τις
υποβληθείσες προσφορές θα πραγµατοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών.
Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν
δικαίωµα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, αν αυτοί
το επιθυµούν.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, γενικούς και
ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνον όταν
ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της
προς τον ανάδοχο, γραπτός εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.
Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά ορίζεται
διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή
αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης µε ειδικά
αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για
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παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Κατάχρηση δικαιώµατος εκ µέρους
υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόµιµες κυρώσεις.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους σε τρείς φάσεις:
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών:
α) Αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής
β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών
γ) Αξιολόγηση των Οικονοµικών προσφορών

α) Αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής
Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισµού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκοµίσει την Φορολογική και
Ασφαλιστική ενηµερότητα της Εταιρείας.
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της τεχνικής και
οικονοµικής αξιολόγησης.
β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, µε βάση τα αναλυτικά
στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, του Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης.
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής
αξιολόγησης.
γ) Αξιολόγηση των Οικονοµικών προσφορών
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της
παρούσας προκήρυξης στα προηγούµενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονοµικών
τους προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την
χαµηλότερη τιµή συνολικά.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό µέρος της προσφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των
προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών που δεν
πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, στον υποψήφιο Ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή συνολικά, εκ των
υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, µε βάση τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις:
• δεν περιέχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
προκήρυξης.
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•
•
•
•
•
•

έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς µικρότερο από το ζητούµενο.
έχουν χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.
δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
αφορούν µόνο σε τµήµα της προµήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούµενων
προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του ∆ιαγωνισµού.
παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς

Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από
περαιτέρω αξιολόγηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, να
αποφασίσει τη τελική µαταίωση της προµήθειας που διενεργεί µε την παρούσα προκήρυξη.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς
από τους συµµετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφη ειδοποίηση, (ειδοποίηση µέσω FAX ή e-mail ) στον
ανακηρυχθέντα προµηθευτή. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη στο
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετικό
τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή.
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Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς µειοδότης προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον
προµηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και
εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά
διαγωνιζόµενο µε την χαµηλότερη τιµή ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η
απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζηµιάς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
µε τον προµηθευτή και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη
ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται στον προµηθευτή, τότε ο προµηθευτής
υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα µέχρι και 10% επί του συµβατικού τιµήµατος της
προµήθειας.
Τα είδη θα παραδοθούν στο Γαστρεντερολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο του Τµήµατος
Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο της
∆ιακήρυξης, του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων δικαιούται, στη βάση του έννοµου συµφέροντός
της, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζηµίως γι’ αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή
ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον
αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευοµένων µε την παρούσα προϊόντων θα
πραγµατοποιηθεί από τριµελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή
κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόµενα στη σύµβαση, η Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης
τεκµηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή,
επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που
υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100%
της συµβατικής αξίας, µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του
αντίστοιχου τιµολογίου. Το τιµολόγιο παραδίδεται στην υπηρεσία για εξόφληση, µε την απαραίτητη
εντολή πληρωµής από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του έργου.
Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν
τον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο κάθε προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κάθε προµηθευτή, βάση του άρθρου 37 του
Π.∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
•

•

•
•

•

•

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού
και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη
κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του
Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν
την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της
Σύµβασης.
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών µέχρι την παραλαβή τους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους
όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη
του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος 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 που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια
Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007
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Επισυνάπτονται:

ΜΕΡΟΣ Β΄:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Ισαάκ Λαγαρής
Αντιπρύτανης
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ*
Schiff’s reagent

2

Xylenes
3

Ethanol absolute

4

Acetone

5

Silver
Impregnation
Stain kit

6

Masson Trichrome
Stain Kit

7

Orcein Stain Kit

8

Perls Stain Kit

9
10

dNTPs
GMEM

11
12
13
14

Χαρτί
Primers
Primers
HSP70/HSP72 mAb

15
16
17
18

Tips
Zertifikat
Grease daphine
COX-2

19
20

DMEM
FBS

21
22

Ligase
Falcon 15ml

23

Falcon 50ml

24

Κυβέττες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*
Schiff’s reagent for microscopy, Merck
109033ήισοδύναµο
Xylenes puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO,
reag. Ph. Eur., Sigma 33817 ήισοδύναµο
Ethanol, 99.8+%, for analysis, absolute, Fisher
E/0650DF/17 ήισοδύναµο
Acetone, for analysis, CertiFiedEur.Ph, Fisher
A/0600/17 ήισοδύναµο
Silver Impregnation (reticulin) Stain kit,
κατάλληλογιατοεντοπισµόαργυροφυλικώνδικτυω
τώνινώνστοσυνδετικόιστό, BIO-OPTICA 04040801ήισοδύναµο
MassonTrichrome (Anilineblue)
StainKit,Προτεινόµενη µέθοδος για συνδετικό
ιστό. Συγκεκριµένα εντοπίζει τους γαµέτες, τους
πυρήνες,
τη νευρογλοία, τα νευροϊνίδια, το κολλαγόνο, τη
κερατίνη, τα ενδοκυτταρικά ινίδια και την
αρνητική εικόνα της συσκευής Golgi σε τοµές
ιστών, BIO-OPTICA 04-01802 ήισοδύναµο
OrceinStainKit (forelasticfibers), Κατάλληλο για
τον εντοπισµό των ινών ελαστίνης σε τοµές
ιστών. Συνιστάται στην παθολογία
των αγγείων, BIO-OPTICA 04-055802
ήισοδύναµο
PerlsStainKit (methodforferriciron),
Κατάλληλογιατονεντοπισµότωναλάτωνσιδήρουσε
τοµέςιστών,BIO-OPTICA 04-180807 ήισοδύναµο
dNTP mix, Fermentas R0481 ήισοδύναµο
Glasgow-MEM (GMEM) Liquid Medium, Biochrom
F0525ήισοδύναµο
Χαρτί επαγγελµατικό
300nmol Custom ptmaaMorpholinoήισοδύναµο
300nmol Custom ptabMoorpholinoήισοδύναµο
HSP70/HSP72 mAb (C92F3A-5), Enzo ADI-SPA810-Fήισοδύναµο
Tips 10µl, Greiner 771290 ήισοδύναµο
DKDzertifikatZ41006958-20M7 ήισοδύναµο
Grease daphine 3ml, 228-40638-91ήισοδύναµο
COX-2 (human recombinant), Cayman
60122ήισοδύναµο
DMEM low glucose, PAA E15-806ήισοδύναµο
Fetal Bovine Serum EU-Approved, Biochrom
S0115ήισοδύναµο
T4 DNA ligase , NEB M0202Sήισοδύναµο
Centrifuge tubes 15ml, Greiner
188271ήισοδύναµο
Centrifuge tubes 50ml, Greiner
227261ήισοδύναµο
Κυβέττες πλαστικές, Sarstedt 67.742 ήισοδύναµο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2

2,5lt

2

2,5lt

2

2,5lt

2

100 tests

1

100 tests

1

100 tests

1

60 tests

2

4x25µm
500ml

1
1

2x2,5kg
Τεµ
Τεµ
200µg

4
1
1
1

Πακ/1.000
Τεµ
Τεµ
1kU

7
1
1
2

500ml
500ml

40
6

20kU
Τεµ

1
300

Τεµ

240

Πακ/100

4
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Α/Α
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ΕΙ∆ΟΣ*
Ολιγονουκλεοτίδα
FDC
Γάντια
Tips

36

Tips
Μάσκες
Formic acid
∆ιηθητικό χαρτί
Σύριγγες
Τρυβλία
Ταινία
αποστείρωσης
L-Glutamine

37

Filters

38
39

Καλυπτρίδες
Trypsin-EDTA

40
41

Κρυοφιαλίδια
Plasmid Midiprep
Kit
Σωληνάρια

42
43
44
45
46
47
48

Pipettes 5ml
Pipettes 10ml
Flasks 75cm2
Flasks 25cm2
ΠιπέττεςPasteur
23cm
Phenol

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*
Ολιγονουκλεοτίδια (βάσεις)
FDC
Γάντια Latex χωρίς πούδρα
Tips 200µl κίτρινα, Sarstedt
70760002ήισοδύναµο
Tips 1.000µl µπλε,
Μάσκες κωνικές
Formic acid 99%, Carlo Erbaήισοδύναµο
∆ιηθητικό χαρτί 39x39cm
Σύριγγες 20cc
Dishes 100x20mm, Greiner 664160 ήισοδύναµο
Ταινία αποστείρωσης ατµού Kartell 1052
ήισοδύναµο
L-Glutamine (200mM), Gibco 25030-024
ήισοδύναµο
Syringe filters 0.45µm, Whatman 67802504ήισοδύναµο
ΚαλυπτρίδεςØ12mm, Thermo ήισοδύναµο
0.5% Trypsin-EDTA (10X), no Phenol Red, Gibco
15400-054ήισοδύναµο
Cryovials 2ml, Greiner 122263 ήισοδύναµο
PureLink® HiPure Plasmid Midiprep Kit,
Invitrogen K210004ήισοδύναµο
ΣωληνάριαUniversal 30ml, Sterile/irradiated,
Greiner 201170ήισοδύναµο
Pipettes sterile 5ml, Costar 4051ήισοδύναµο
Pipettes sterile 10ml, Costar 4101ήισοδύναµο
Flasks 75cm2, Greiner 658170 ήισοδύναµο
Flasks 25cm2, Orange 5510100 ήισοδύναµο
ΠιπέττεςPasteur 23cm, Isolabήισοδύναµο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τεµ
Τεµ
Πακ/100
Πακ/500

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
700
26
20
5

Πακ/1.000
Πακ/50
1lt
Πακ/500
Πακ/50
Πακ/15
Τεµ

2
2
3
5
2
39
10

100ml

1

Πακ/50

1

Πακ/100
100ml

1
1

Πακ/100
25 preps

100
1

Πακ/400

5

Πακ/200
Πακ/200
Τεµ
Τεµ
Πακ/250

2
10
30
40
2

Phenol solution BioReagent, Equilibrated with
100ml
1
10 mMTrisHCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for
molecular biology, Sigma P4557ήισοδύναµο
49
Rabbit polyclonal
Rabbit polyclonal to NTF97/Importin beta
100µg
1
antibody
ab45938ήισοδύναµο
50
Αναπλήρωση
Αναπλήρωση στήλης απιονισµούZalion 2000
Τεµ
1
Zalion
ήισοδύναµο
51
Dimethyl sulfoxide
Dimethyl sulfoxideHybri-Max™, sterile-filtered,
100ml
1
BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%,
Sigma D2650ήισοδύναµο
52
Gelatin
Gelatin from cold water fish skin ~45% in H2O,
250ml
1
Sigma G7765 ήισοδύναµο
53
Glycine
Glycine Molecular biology grade ≥99,5%,
1kg
1
Applichem A1067ήισοδύναµο
54
Thromboxane
Thromboxane B2/TXB2 Purameter Kit, R&D
kit
1
Systems KGE011ήισοδύναµο
55
NKTEST
NKTEST kit, Glycotope 10-0400ήισοδύναµο
kit
1
56
Platelet kit
Platelet Glycoprotein IIb+IIIa Human kit 1 x 96
kit
2
tests, Abcam ab108851ήισοδύναµο
*οπουδήποτε στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται είδος συγκεκριµένης εταιρείας, µπορεί να προσφερθεί και
να γίνει αποδεκτό ισοδύναµο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:……………€
Φ.Π.Α. :…………….€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:……………… €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III :
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Στα Ιωάννινα, σήµερα ………… 2013, µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφενός µεν της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 45110) Α.Φ.Μ.:
090163356, Β′ ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, και νόµιµα εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρό του, Αντιπρύτανη
Καθηγητή κ. Ισαάκ Λαγαρή και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «……………………………….» που
νόµιµα εκπροσωπείται από τον …………………………………… και εδρεύει στ ………………….., οδός
…………………, αριθµός ……., µε Α.Φ.Μ.: …………….., ∆.Ο.Υ. ……………………………… συµφωνήθηκαν και
αµοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων προκήρυξε τη διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, (Αρ. Πρωτ
22037/04.12.2013) για την προµήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίµων» στα πλαίσια του έργου
µε τίτλο: «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» (Κωδ. Ε.Ε. 81086), το οποίο συγχρηµατοδοτείται 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), κωδικός ΜΙS 380367 .
Η προµήθεια αφορά στην κατηγορία δαπάνης µε τίτλο «Υλικά Άµεσης Άνάλωσης - (Αναλώσιµα)».
Ο πρόχειρος διαγωνισµός µε Αριθµ. Πρωτοκόλλου 22037/04.12.2013 διεξήχθη κανονικά στις
20 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευήκαι ώρα 10:00 πµ στο γραφείο 9 της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Κατατέθηκαν ……………………. προσφορές σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα :

α/α

Επωνυµία

Προσφορά αρ. 1.
Προσφορά αρ. 2.
Προσφορά αρ. 3.

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Συνεδρίαση ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2013,
θέµα ΧΧ.ΧΧ), το σύνολο του πιο πάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκε στον προµηθευτή µε την
επωνυµία
……………………………………………………..,
έναντι
του
ποσού
των
…………………………………………………………………. (…………………€).
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα
«Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα
καλείται στην παρούσα «προµηθευτής», την ανάθεση των ειδών, που αναγράφονται αναλυτικά στο
υπογραφόµενο από τους συµβαλλόµενους και αποτελούντα αναπόσπαστο µέρος αυτής της σύµβασης,
πίνακα του άρθρου 1.2. «Υπό προµήθεια ειδών» και αυτός την αναλαµβάνει µε τους πιο κάτω όρους :
1.

Αντικείµενο – τιµή - κρατήσεις

1.1.

Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την
ποιότητα, την ποσότητα και τιµή, σύµφωνα µε την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα :
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1.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

*σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
1.3.

Η
τιµή
παροχής
των
ανωτέρω
ειδών,
……………………………………………………. (…………….€).

ανέρχεται

1.4.

Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

2.

Χρόνος σύµβασης

στο

ποσό

των

Η χρονική διάρκεια της παρούσας αρχίζει από σήµερα και ολοκληρώνεται εξήντα (60)
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής.
3.

Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος)

3.1.

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προµήθεια από την ηµεροµηνία
υπογραφής της παρούσας και εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών. Τα είδη θα παραδοθούν
στο Γαστρεντερολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

4.

Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες

4.1

Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος
Η παράδοση των ειδών χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45)
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η χρονική περίοδος µπορεί να
επιµηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και µε σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών
για λόγους που οφείλονται στον προµηθευτή, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει
ως ποινική ρήτρα ποσό µέχρι και 10% επί της συµβατικής τιµής της συνολικής προµήθειας.

4.2

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων έχει το δικαίωµα κατά περίπτωση, να
υποβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007)
αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας
σύµβασης.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
Για την απόρριψη συµβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 33 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

4.3.

Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που η Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζηµιά του, που προέρχεται
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άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του προµηθευτή να πραγµατοποιήσει έγκαιρα την προµήθεια
που ανατέθηκε σ’ αυτόν.
5.

Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας
προκαλείται αδυναµία παράδοσης των ειδών, µέσα στους συµβατικούς χρόνους.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή, βάση του άρθρου 37 του Π.∆. 118/2007.
6.

Πληρωµή (∆ικαιολογητικά)

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε εντολή του
Επιστηµονικά Υπευθύνου του έργου, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παραλαβή των
ειδών και την εξόφληση της συµβατικής αξίας τους.
Επί της πληρωµής θα γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Όλες οι δαπάνες για τα µεταφορικά και την εγκατάσταση των υπό προµήθεια ειδών, όπου
απαιτείται, βαρύνουν 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.
7.

Άλλοι γενικοί όροι

7.1.

Αποκλείεται η από τον προµηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του.

7.2.

Ο προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

7.3.

Η παρούσα σύµβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο αυτή στηρίζεται
(προκήρυξη κ.λ.π.).

7.4.

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το νοµικό πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισµού.

Για κάθε ζήτηµα που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα
υπογραφής της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα σύµβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
µονογράφεται και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ως έπεται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
Για την εταιρεία
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
«……………………………………………»
Του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Ισαάκ Λαγαρής

…………………………………

Αντιπρύτανης
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