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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 26917

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικώνπλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών, προϋπολογισμού #20.161,29#€,
πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #4.838,71#€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
#25.000,00#€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιολογικός έλεγχος
παθογόνων σε εκκολαπτήρια ιχθύων με χρήση βακτηριοφάγων»με Κωδικό MIS: 5010932
και Κωδ. ΕΛΚΕ: 301.0932και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ
Φλεμετάκη,στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1, η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 05/10/2020 και ώρα 13:15
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 13:00
Τόπος Διενέργειας: Γραφείο κ. Ε. Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή, Κτίριο Χασιώτη,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμ. Προμηθειών
του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και στην ιστοσελίδα των Ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ
http://www.elke.aua.gr/
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ.
Ε. Φλεμετάκη, στο τηλέφωνο 2105294343 και email: mflem@aua.gr.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

O Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνών και Διαχείρισης
ΕΛΚΕ ΓΠΑ

Στ. Ζωγραφάκης
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια εργαστηριακών
αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών
χημικών, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει τιμής). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να
αφορά το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει
προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να
περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους
υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο
τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι
Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Ενός Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτών [20.161,29€] πλέον ΦΠΑ
ύψους Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Τριάντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα Ενός Λεπτών
[4.838,71€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Είκοσι Πέντε Χιλιάδων
ευρώ [25.000,00€].
Προϋπολογισμός ανά Τμήμα
ΤΜΗΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Α (Αντιδραστήρια PCR, αντιδραστήρια και υλικά realtime qPCR, κιτ κλωνοποίησης TOPO)
Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας
(Κιτ και αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊκών
Τμήμα Β
οξέων, υλικά ηλεκτροφόρησης DNA, λοιπά
αντιδραστήρια και ένζυμα)
Τμήμα Γ Αναλώσιμα Γυαλικά-Πλαστικά
Τμήμα Δ Αναλώσιμα Υλικά μικροβιολογίας
Τμήμα Ε Γενικά Χημικά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
9.500,00 €

6.500,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
2.500,00 €

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
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β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.
4412/2016, περί καθορισμού χρόνου, τρόπου υπολογισμού διαδικασίας παρακράτηση και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ).
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα B’ της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα
σύμφωνα με :
 Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) περί σύστασης ΕΑΑΔΗΣΥ και ΚΗΜΔΗΣ, , όπως
ισχύει
 Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών, όπως ισχύει
 Τον Ν. 4485/2017 (Α114) Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις, όπως ισχύει
 Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
με αρ. πρωτ. 26847/24-09-2020/24ης Συνεδρίας Επιτροπής Έρευνών και Διαχείρισης
ΕΛΚΕ ΓΠΑ με θέμα την έγκριση διενέργειας του με αρ. πρωτ. 26911 συνοπτικού
διαγωνισμού. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης
πράξης του εν λόγω προγράμματος.
 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης ΑΑΥ: 3668 (ΑΔΑ: 7ΧΩ146Ψ8Ζ6-9ΥΥ).
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα
των Ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ ΓΠΑ http://www.elke.aua.gr/ (άρθρο 66 παρ. 1 του Ν.
4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στην ιστοσελίδα των Ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ
ΓΠΑ http://www.elke.aua.gr/ (άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος
αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
7
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Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τη Δευτέρα 05/10/2020 και ώρα 13:15. Η προσφορά
υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο
με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 26917/24-09-2020
(Ημερομηνία Διενέργειας 08/10/2020)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών,
υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΤΜΗΜΑ, που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 Ο αριθμός της διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση
μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα
οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι
τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων
για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι
υποφάκελλοι οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα
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.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα
πρωτότυπο φάκελο.
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 10:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα)
υπογεγραμμένο και κατάλληλα συμπληρωμένο από το φυσικό/α πρόσωπο/α, τα οποία
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω
έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο μέρος VI Τελικές Δηλώσεις,
του ίδιου ΤΕΥΔ
Β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου
Β1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ,
στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας)
Β2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ
τροποποίησης (ή άλλα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα τροποποίησης), έγγραφα νόμιμης
9

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24

εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ (εφόσον πρόκειται για ΑΕ), ή
κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον υφίσταται (για όλους τους τύπους εταιρειών)
Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
Δ) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και
τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης
Ε) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.
4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό
στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των
αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
ΣΤ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και
να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων
καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του
τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς
υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.
Ο ενδιαφερόμενος εντός του έντυπου φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει
να καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB
stick) επί ποινή αποκλεισμού.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία
προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). Ανάλογα με τον αριθμό των
τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι
σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα.
Ο ενδιαφερόμενος εντός του έντυπου φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να
καταθέσει την προσφορά όπως απαιτείται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB stick) επί
ποινή αποκλεισμού.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία
προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής
Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

1
2
ΣΥΝΟΛΟ
Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι
αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα.
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 4 μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να
10

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24

παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές
εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 13: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την
παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο
άρθρο 91 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν 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 16: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08/10/2020, στις 13:00 στο Γραφείο κ. Ε.
Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή, Κτίριο Χασιώτη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από
τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα
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Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την
αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια σε μία συνεδρίαση, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα,
προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε
πρακτικό το οποίο συντάσσει. Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια κοινοποιείται στους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής (απόφαση
κατακύρωσης). Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την
κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας
10 ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014 (Α΄74) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που
προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας και συγκεκριμένα:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής (έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή τους) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο
εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η
υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών) για τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές (για Ε.Π.Ε.), για τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο (για
Α.Ε.).
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις (εν ισχύ)
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι και ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εν ισχύ)
δ.Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου (έκδοσης
30
εργάσιμων
ημερών πριν από την υποβολή του) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο
του παρόντος διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του
άρθρου 19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος
της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει επικαλεστεί τις
χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να
προσκομίζει τα στοιχεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της
υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς
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του υποψηφίου) τότε, οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω
πιστοποιητικά.
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει. Η προθεσμία που θα δοθεί θα είναι η αναγκαία για την
εμπρόθεσμη χορήγηση των δικαιολογητικών.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής, εφόσον είχε
προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και
προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Ο ενδιαφερόμενος εντός του έντυπου φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ πρέπει
να καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB
stick) επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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2. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα έχει ισχύ έως τις 12/12/2021.
3. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
4. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α
του Ν. 4412/2016.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του
άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά εντός 15 ημερών από την εκάστοτε
παραγγελία τους στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ΓΠΑ, τα δε έξοδα μεταφοράς θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει
τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα.
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προϊόντων θα
πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή (άρθρο 208 και άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων.
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας του ΓΠΑ,
εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, με εντολή του
επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική
εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο
τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος 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.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016,
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας
ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας ή της ένωσης.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να
αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της
παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης, με διάρκεια 6 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των ειδών (παρ.
1β. Άρθρο 72 του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική συμβατική αξία χωρίς ΦΠΑ ανά τμήμα, ή
αθροιστικά για τα τμήματα που κατακυρώνονται στον ίδιο προμηθευτή είναι μικρότερη
των 2.500€ δεν υποχρεούται ο μειοδότης να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής
εκτέλεσης.
Η εγγυητική επιστολή/Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνει/περιλαμβάνουν:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
και τους όρους ότι:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το
σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν
15

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24

2.

3.
4.

5.

6.

προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα
ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία
δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα
ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 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 του εξοπλισμού μέχρι την
παραλαβή του.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
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 ΔΙΚΑΙΟ
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.
16
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Αθήνας, 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 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή
να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί
να δοθεί προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.
Τμήμα Α΄
Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας (Αντιδραστήρια PCR, αντιδραστήρια και υλικά real-time
qPCR, κιτ κλωνοποίησης TOPO).
Προϋπολογιζόμενο ποσό #9.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
α/α
1

ΕΙΔΟΣ
DNTP SET,
100MM
SOLUTIONS EA

2

DREAMTAQ DNA
POLYMERASE EA

3

PLATINUM TAQ
DNA
POLYMERASE 600
REACTIONS
#Y02028 #95514

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
dNTP Set 100 mM Solutions
Καθαροτητα μεγαλύτερη από 99% (επιβεβαιωση με
HPLC)
Ελευθερα από ανθρώπινο και E. coli DNA
Συσκευασία 4 x 0.25 mL
DreamTaq DNA Polymerase (5 U/µL)
• Ισχυρή ενίσχυση με ελάχιστη ανάγκη
βελτιστοποίηση
• Υψηλές αποδόσεις προϊόντων PCR
• Υψηλότερη ευαισθησία σε σύγκριση με τη
συμβατική Taq DNA πολυμεράση
• Ενίσχυση μεγάλων στόχων μέχρι 6 kb από
γονιδιωματικό DNA και έως 20 kb από ιικό DNA
• Ενσωματώνει τροποποιημένα νουκλεοτίδια, αλλά
δεν ενσωματώνει το dUTP
Συσκευασία: 500 αντιδράσεις (να περιλαμβάνει:
100 µL DreamTaq DNA Polymerase (5 U/µL), 2 x
1.25 mL 10X DreamTaq Buffer (includes 20 mM
MgCl2)
"Platinum hot start polymerase, θερμοσταθερή DNA
πολυμεράση ""hot start"" που παρέχει ενισχυμένη
ειδικότητα έναντι εκείνης της Taq DNA
πολυμεράσης. Η hot start ιδιότητα του ενζύμου να
παρέχεται από θερμοευαίσθητα μονοκλωνικά
αντισώματα που καθιστούν την Taq DNA
πολυμεράση ανενεργή μέχρι την αρχική βαθμίδα
μετουσίωσης PCR, εμποδίζοντας έτσι την επέκταση
μη ειδικών εκκινητών και τη βελτίωση της
απόδοσης του προϊόντος
Να περιλαμβάνει
• 120 µl Platinum® Taq DNA Polymerase
• 1.25 mL 10X PCR Buffer (no magnesium chloride)
• 1 mL 50 mM magnesium chloride
• 1.3 mL KB Extender"
Συσκευασία 600 αντιδράσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4

1

1

8

1

3
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4

E-GEL EX GELS,
2%, 20-PAK

5

Genomic DNA
Reagent Kit

6

SYBR SELECT
MASTER MIX,
50ML EACH

7
96-WELL FAST
THERMAL
CYCLING PLATES,
10

8

FG,OPTICAL
ADHESIVE
COVERS EACH

9

PCRII TOPO TA
CLONING KIT 25
RXN

E-Gel™ EX Gels, 2%, 20-PAK
Πηκτώματα για την ανάλυση προϊόντων RT-qPCR με
11 φρεάτια που περιέχουν φθορίζουσα χρωστική
νουκλεϊνικού οξέος (διέγερση: 490 nm, εκπομπή:
520 nm) που μπορεί να παρατηρηθούν με μπλε
φως, η οποία ελαχιστοποιεί τη βλάβη του DNA και
επιτρέπει την ανίχνευση κάτω από 1 ng / ζώνη DNA.
Συμβατό με τη συσκευή ηλεκτροφόρησης E-Gel
iBase
Συσκευασία 20 gels
Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση
ποιότητας δείγματος γενωμικού DNA, με εύρος 50
to 40,000+ bp και ακρίβεια 20%.
SYBR® select Master Mix
• Να παρουσιάζει μεγάλη εξειδίκευση
(ελαχιστοποίηση των Primer-dimer και της μη
ειδικής ενίσχυσης)
• Να διασφαλίζει ενίσχυση σε ένα ευρύ δυναμικό
εύρος
• Να περιλαμβάνει χρωστική SYBR® GreenER για
μέγιστη φωτεινότητα
• Να περιέχει UDG για αποφυγή επιμολύνσεων
• Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε κανονική
είτε σε γρήγορη λειτουργία θερμικής κυκλοποίησης
το κιτ να περιλάβει
SYBR® GreenER ™, AmpliTaq® DNA Polymerase UP,
dNTPs με μίγμα dUTP / dTTP, θερμοευαίσθητο
UDG, παθητική βαφή αναφοράς ROX και
βελτιστοποιημένα στοιχεία ρυθμιστικού
Συσκευασία 50ml
MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1
mL
Maximum thermal conductivity for precise thermal
cycling
Reproducible, specific, and sensitive PCR results in
just 25 minutes
Συσκευασία 10 πλακες
MicroAmp TM Oprical Adhesive Covers
συμβατά με συστήματα Real Time PCR της applied
biosystems
Συσκευασία 100 τεμ
Κιτ κλωνοποίησης PCR προϊόντων που έχουν
πολλαπλασιαστεί με TAQ.
H αντίδραση να γίνεται κατευθείαν στο PCR
product, σε 5 λεπτά χωρίς τη χρήση λιγάσης και με
ποσοστά κλωνοποίησης >95%.
Το κιτ να περιέχει πλασμίδιο με Τ7 και Sp6
promoters.
Συσκευασία των 25 αντιδράσεων

20

1

1

1

1

3

10

16

100

2

1

1
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TOPO TA/ DUAL/
MACH1 (25) 25
RXN

11

PCR2.1 VECTOR
40 REACTIONS

TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with
pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ Mach1™ T1
Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
to kit να περιλαμβάνει
• Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO® vector
• PCR buffer
• Salt solution
• dNTPs
• Control template
• M13 forward and reverse primers
• Control PCR primers
• Sterile water
• One Shot® Chemically Competent or
Electrocomp™ E. coli
• S.O.C. medium
• Supercoiled pUC19 control plasmid. Συσκευασία
25 τεμ
TA Cloning® Kit, with pCR™2.1 Vector, without
competent cells
Προδιαγραφές:
one-step cloning strategy for directly inserting a
Taq-amplified PCR product into a plasmid vector.
Fast & convenient—15-minute, room-temperature
ligation Efficient—blue/white screening and >80%
clones with correct insert Flexible—choice of
kanamycin or ampicillin resistance for flexible
antibiotic selection Hassle-free—eliminates any
enzymatic modifications of the PCR product
Streamlined—does not require the use of PCR
primers that contain restriction sites το κιτ να
περιλαμβάνει: TA Cloning® kits contain linearized
pCR™2.1 vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase, 5X
ExpressLink™ T4 DNA ligation buffer, dNTPs, 10X
PCR buffer, sterile water, and controls.
Συσκευασία: 40 αντιδράσεις

25

2

1

1
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Τμήμα B΄
Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας
(Κιτ και αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων, υλικά ηλεκτροφόρησης DNA,
λοιπά αντιδραστήρια και ένζυμα)
Προϋπολογιζόμενο ποσό #6.500,00#€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
α/α

ΕΙΔΟΣ

1

1kb δείκτης μοριακών
βαρών DNA

2

100bp δείκτης μοριακών
βαρών DNA

3
Αγαρόζη

4

Κιτ για γρήγορη
απομόνωση
πλασμιδιακού DNA από
αρχικό όγκο
καλλιέργειας έως και
10ml (minipreps).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA
Να περιέχει 13 ζώνες και να καλύπτει την
περιοχή
250 – 10000bp.
Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες
αναφοράς στα 1Kb και 3Kb.
Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε
κάθε μπάντα (0.5μg ανά φόρτωση) ώστε
να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του
DNA των δειγμάτων.
Να είναι έτοιμος προς χρήση για
απευθείας φόρτωση στα gels (να
περιλαμβάνει loading dye).
Να επαρκεί για 100 minigels
100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA
Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την
περιοχή
100 – 3000bp.
Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες
αναφοράς στα 500bp και 1500bp.
Να είναι έτοιμος προς χρήση για
απευθείας φόρτωση στα gels.
Να περιέχει δύο χρωστικές orange G &
xylene cyanol FF ως χρωστικές
παρακολούθησης (tracking dyes).
Να επαρκεί για 100 minigels
Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί
γέλη σε σύντομο χρόνο. Απαλλαγμένη από
DNAses και RNAses.
Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού
DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως
και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί
τεχνολογία Silica Membrane με spin
columns.
Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως
και 40 μg. Ο όγκος έκλουσης να μην είναι
μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA
έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για
κλωνοποίηση, sequencing,
PCR,transformation, restriction analysis.
Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες,

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

4

1

2

500 gr

2

1

2
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5

Μεμονωμένες κολώνες
για καθαρισμό PCR
προϊόντος και agarose
gel extraction

6

Κιτ για απομόνωση DNA
από μικροβιολογικές
καλλιέργειες (gram+/
gram- βακτήρια),
μύκητες και
σακχαρομύκητες.

7

Κιτ για απομόνωση total
RNA από καλλιέργειες
κυττάρων

collection tubes, όλα τα απαραίτητα
buffers και Rnase A.
Να είναι κατάλληλο και για χρήση με
συσκευή κενού (vacuum manifold).
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50
απομονώσεων
Μεμονωμένες κολώνες για καθαρισμό PCR
προϊόντος και agarose gel extraction.
Spin columns με τεχνολογία Silica
Membrane.
Σε συσκευασία των 250 τεμαχίων.
Κιτ για την απομόνωση υψηλής ποιότητας
DNA από gram+/ gram- βακτήρια, μύκητες
και σακχαρομύκητες. Η διαδικασία να
επιτυγχάνεται με τεχνολογία silica
membrane και στο κιτ να περιλαμβάνονται
beads για την αποτελεσματική λύση των
κυττάρων. Να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έως και 40mg αρχικού
δείγματος. Ο όγκος έκλουσης να είναι από
100 έως 200μl. Η διαδικασία να
επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 35 λεπτά.
Να παρέχει DNA κατάλληλο γιαPCR, realtime PCR, Southern blotting, enzymatic
reactions. Το κιτ να περιλαμβάνει στήλες,
Bead τύπου B,, σωληνάρια συλλογής (2
Ml), buffers, υγρή Proteinase K και να
επαρκεί για 50 αντιδράσεις.
Να έχει ικανότητα πρόσδεσης τουλάχιστον
100 μg RΝΑ
Τo kit να περιλαμβάνει επιπλέον στήλες
για την απομάκρυνση του γενομικού DNA
ώστε να μην απαιτείται επώαση με DNAse.
Να μην απαιτείται η προσθήκη βμερκαπτοαιθανόλης ή TCEP στο διάλυμα
λύσης.
Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA:
A260/280 : 1.9-2.2
Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA:
πχ. 500-2000 ng από 105 HeLa cells
Ο όγκος έκλουσης να είναι 5– 30 μl.
Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε
λιγότερο από 18 λεπτά. Να είναι
κατάλληλο για όλες τις συνήθεις
εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern
blotting, primer extension, array
technology, RNase protection assays.
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50
απομονώσεων

250 τεμάχια

1

1

2

1

1
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8

Κιτ για επιπλέον
καθαρισμό RNA που έχει
απομονωθεί με την
μέθοδο
φαινόλης/χλωροφόρμιο,
ή από επεξεργασία με
ένζυμα.

9

Διάλυμα για απομόνωση
RNA από μεγάλο εύρος
δειγμάτων

10

kit για επιπλέον
καθαρισμό και απόδοση
total RNA που έχει
απομονωθεί με διάλυμα
Nucleozol.

Κιτ για επιπλέον καθαρισμό του RNA που
έχει απομονωθεί με την μέθοδο
φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από
επεξεργασία με ένζυμα.
Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica
Membrane με XS spin columns.
Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό
δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg
RNA.
Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από
95%.
Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA
(A260/A280: 1.9–2.1)
Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης
ακόμα και 5μl.
Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε
λιγότερο από 20 λεπτά.
Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση,
κατάλληλο για όλες τις συνήθεις
εφαρμογές.
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50
απομονώσεων
Διάλυμα για απομόνωση RNA από
cultured cells, bacterial cells, yeast cells,
tissue, viral fluids
Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου.
Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων.
Να είναι κατάλληλο για απομόνωση
μικρών και μεγάλων RNA
Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA
με μεγάλο RIN value
Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε
λιγότερο από μία ώρα.
Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις
εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern
blotting, primer extension, array
technology, Rnase protection assays
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml
Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση
total RNA που έχει απομονωθεί με
διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να
επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica
Membrane με spin columns και σε ένα
μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να
δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το
επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά
RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200
nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA
έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι
60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε

1

1

1

1

1
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11

Κιτ απομόνωσης DNA
από αντίδραση PCR ή
πήκτωμα αγαρόζης/250
αντιδράσεις

12

Κιτ για απομόνωση
πλασμιδιακού DNA από
αρχικό όγκο
καλλιέργειας έως και
400ml (midi preps).

λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να
περιλαμβάνει RNA Columns, Collection
Tubes, buffers. Να διατίθεται σε
συσκευασία των 50 columns.
Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel
extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit
χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer.
Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο
από 15 λεπτά.
Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα
και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp)
Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση
των primers.
Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης
από 15 μl μέχρι 30 μl.
Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica
Membrane με spin columns
Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση,
κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing,
PCR, transformation, restriction analysis.
Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και
SDS-containing samples
Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του
DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση
του kit.
Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα
απαραίτητα buffers
Να είναι κατάλληλο και για χρήση με
συσκευή κενού (vacuum manifold)
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250
καθαρισμών
Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA
από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και
400ml (midi preps).
Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με
χρωματογραφία ιονανταλλαγής
Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η
διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο
από 30 min.
Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate
να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην
στήλη.
Να περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμε
λύσης με Lyse control ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικής
και πλήρης εξουδετέρωσης.
Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής.
Τυπική απόδοση DNA: 400 μg
Να παρέχει υψηλής καθαρότητας
πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για

1

2

1
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transfection
Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο
φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers και
RNase A
Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50
απομονώσεων

Τμήμα Γ΄
Αναλώσιμα Γυαλικά-Πλαστικά
Προϋπολογιζόμενο ποσό #3.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
α/α

ΕΙΔΟΣ

1

TC-PLATE, 24 WELL
POLY-D-LYSINE,
CELLCOA

2

Μπλε ρύγχη πιπετών
τύπου Gilson μίας
χρήσης

3

Τριβλύα
μικροβιολογίας

4

Σωληνάρια τύπου
Φάλκον 50 ml

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 συσκευασία των 50 πιάτων
κυτταροκαλλιέργειας των 24 θέσεων,
πολυστυρενίου, διάφανα, με επικάλυψη με POLYD-LYSINE ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση
διαφορετικών κυτταρικών τύπων σε επιφάνειες
πολυστυρενίου, με καπάκι. Περιοχή ανάπτυξης
ανά φρεάτιο: 1,9 cm2, Μέγιστος όγκος: 3,3 ml και
Όγκος εργασίας: 0,5 ml - 1 ml.
PIPETTE TIP, BLUE F.GILSON, 250 PCS/BAG
Ρύγχη μπλε 200-1000 μL, κατάλληλα για πιπέτες
Gilson® Pipetman P1000, F250, F300, F500,
F1000, U1000. Από υψηλής ποιότητας
πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα.
Ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών
-190οC έως +140oC. Μη στείρα, με δυνατότητα
αποστείρωσης στους 121οC/20min.
Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655
standards.
Συσκευασία 250 τμχ / σακούλα.
Τρυβλία (στρογγυλά πιάτα) με καπάκι, διαμέτρου
60 mm, χωρίς ειδική επίστρωση, για καλλιέργεια
κυττάρων θηλαστικών που δεν απαιτούν
υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους (καλλιέργεια
σε εναιώρημα).
Κατασκευασμένα από διαφανές άχρωμο
πολυστυρένιο, χωρίς βαρέα μέταλλα, μη
αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα έτσι ώστε να
επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων.
Διάμετρος 60 mm. Ύψος 15 mm.
Συσκευασμένα ανά 20 τεμάχια/σακούλα.
Σωλήνες φυγοκέντρου 50ml, διαστάσεων Ø
30mm x 115mm, με βιδωτό καπάκι και κωνικό
πυθμένα. Από πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς
βαρέα μέταλλα, αποστειρωμένα, χωρίς
ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών,
ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς
πυρετογόνα και μη κυτταροτοξικά.
Σε ουδέτερο χρώμα, με μπλε διαγράμμιση
ενδιάμεσων όγκων και περιοχή για σημείωση.
Υψηλής θερμικής (-196°C to +121°C - για σωληνα)
και χημικής αντοχής. Να δύνανται να
φυγοκεντρηθούν σε υψηλές στροφές (3.200xg σε
swinging-bucket rotor και 17.000xg σε fixed-angle

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

50 τεμάχια

1

250 τεμάχια

60

20 τεμάχια

120

20 τεμάχια

60
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rotor).
Συσκευασία 20 τμχ.

5

Τριβλύα
μικροβιολογίας

6

Κίτρινα ρύγχη
πιπετών τύπου Gilson
μίας χρήσης

7

Σωληνάρια τύπου
Φάλκον 15 ml

Τρυβλία (στρογγυλά πιάτα) με καπάκι, διαμέτρου
94 mm και ύψους 15mm, χωρίς ειδική
επίστρωση, για καλλιέργεια βακτηρίων ή
κυττάρων θηλαστικών που δεν απαιτούν
υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους (καλλιέργεια
σε εναιώρημα). Κατασκευασμένα από διαφανές
άχρωμο πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, που
να επιτρέπει τη βέλτιστη παρατήρηση με
μικροσκοπία. Κατασκευασμένα έτσι ώστε να
επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων.
Συσκευασμένα ανά 20 τεμάχια
Ρύγχη κίτρινα 10-200μl, κατάλληλα για πιπέτες
Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25,
F50, F200, U200.
Από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP),
χωρίς βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικά σε εύρος
θερμοκρασιών -190οC έως +140oC. Μη στείρα,
με δυνατότητα αποστείρωσης στους
121οC/20min.
Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655
standards.
Συσκευασία 500 τεμάχια/σακούλα
Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15ml, Ø 17mm
x 120mm, με βιδωτό καπάκι. Από
πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα,
αποστειρωμένα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα
δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και
ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη
κυτταροτοξικά.
Σε ουδέτερο χρώμα, με μπλε διαγράμμιση
ενδιάμεσων όγκων και χώρο για αναγραφή
στοιχείων. Υψηλής θερμικής (-196°C to +121°C
για σωλήνα) και χημικής αντοχής. Ανθεκτικά σε
φυγοκέντριση 4.000xg σε swinging-bucket rotor
και 15.000xg σε fixed-angle rotor.
Συσκευασία 100 τμχ.

20 τεμάχια

110

500 τεμάχια

60

100 τεμάχια

14
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Τμήμα Δ΄
Αναλώσιμα Υλικά Μικροβιολογίας
Προϋπολογιζόμενο ποσό #3.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
α/α
1

ΕΙΔΟΣ

Agar Bacteriology
grade

2

Albumin for
microbiology

3
LB-Medium Powder according
to Miller
4

"Nutrient Agar (ISO
6579, ISO 10273,
ISO
19250)(Dehydrated
Culture Media)

5
Nutrient Broth
(Dehydrated
Culture Media) for
microbiology

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατάλληλο για τη προετοιμασία LB πιάτων
άγαρ. Πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε
μέταλλα. Με τα εξής χαρακτηριστικά:
pH (1.5 %; H2O; 60°C): 6.0 - 8.0.
Ash: max. 4.5 %
Gel point: 30 - 36°C
Gel strength (1.5 %): 750 - 1100 g/cm2
Gelatin: not detectable
Starch: not detectable
Water (K.F.): max. 12.0 %
Ca: max. 0.2 %
Mg: max. 0.1 %
Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα.
Να παρέχεται σε συσκευασία του 1kg.
Αλβουμίνη σε σκόνη από βόειο ορό,
καθαρότητας 99%, pH
(10 %; H2O; 20°C): 5.5 - 7.5, απηλλαγμένη
πρωτεασών,
περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα < 0.002 %,
σε λιπαρά οξέα< 0.02%. Να διαθέτει
πιστοποιητικό ανάλυσης ανα παρτίδα. Να
παρέχεται σε συσκευασία 50 g.
Μέσο Luria-Bertani σε σκόνη σύμφωνα με τον
Miller, κατάλληλο για καλλιέργεια E.coli σε
πειράματα μοριακής βιολογίας. Σύσταση (g/l):
Yeast extract: 5 g/L, NaCl: 10 g/L,
Tryptone: 10 g/L. Να παρέχεται σε συσκευασία
του 1 kg
Μέσο για την καλλιέργεια μεγάλης ποικιλίας
βακτηρίων και
την απαρίθμηση των οργανισμών στο νερό και
σε άλλα
υλικά. Σύσταση(g/l):
Meat Extract: 3.0
Gelatin Peptone: 5.0
Agar: 15.0
pH: 6.8±0.2
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέ
Να παρέχεται σε συσκευασία των 500 g
Nutrient Broth (μέσο αφυδατωμένης
καλλιέργειας) για
μικροβιολογία. Μέσο για την καλλιέργεια μιας
ευρείας ποικιλίας μη επιδεκτικών
μικροοργανισμών. Σύσταση: Meat
Extract: 3.0, Gelatin Peptone: 5.0, pH: 6.8±0.2
Συσκευασία:
500 g.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 kg

3

50 g

2

1 kg

1

500 g

1

500 g

3
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6
Tryptone Soy Broth
(TSB) (Ph. Eur.)
(Dehydrated
Culture
Media) for
microbiology

7

Marine Broth
(Dehydrated
Culture Media) for
microbiology

8
TCBS Cholera
Medium
(Dehydrated
Culture Media) for
microbiology

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Να παρέχεται σε συσκευασία των 500 g.
Μέσο για την καλλιέργεια και συντήρηση
μεγάλης ποικιλίας μικροργανισμών.
Σύσταση(g/l):
Papaic Digest of Soya: 3.0
D(+)-Glucose: 2.5
Digest Pancreatic of Casein: 17.0
di-Potassium Hydrogen Phosphate: 2.5
Sodium Chloride: 5.0
pH: 7.3±0.2
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Να παρέχεται σε συσκευασία των 500 g.
Μέσο για την καλλιέργεια, απομόνωση και
συντήρηση μιας ευρείας ποικιλίας
ετεροτροφικών θαλάσσιων βακτηρίων.
Σύσταση (g/l):
Composition (g/l):
Boric Acid: 0.022
Ammonium Nitrate: 0.0016
Calcium Chloride: 1.8
Strontium Chloride: 0.034
Yeast Extract: 1.0
Iron Citrate: 0.1
Magnesium Chloride: 8.8
Bacteriological Peptone: 5.0
Potassium Bromide: 0.08
Potassium Chloride: 0.55
Sodium Chloride: 19.4
Sodium Fluoride: 0.0024
Sodium Hydrogen Carbonate: 0.16
di-Sodium Hydrogen Phosphate: 0.008
Sodium Silicate: 0.004
Sodium Sulphate: 3.24
pH: 7.6±0.2
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ +2°C
και +8°C, σε
ξηρό μέρος, μακρϋά από φως.
Να παρέχεται σε συσκευασία των 500 g.
Μέσο για την καλλιέργεια και απομόνωση των
Vibrio cholerae και Vibrio parahaemolyticus
από μια ποικιλία δειγμάτων
Σύσταση (g/l):
Bromothymol Blue: 0.04
Thymol Blue: 0.04
Dried Bile: 5.0
Yeast Extract: 5.0
Iron(III) Citrate: 1.0
Meat Peptone: 5.0
Casein Peptone: 5.0

500 g

2

500 g

1

500 g

1
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Saccharose: 20.0 g
tri-Sodium Citrate: 10.0
Sodium Chloride: 10.0
Sodium Cholate: 3.0
Sodium Thiosulphate: 10.0
Agar: 14.0
pH: 8.6±0.2
Να παρέχεται σε συσκευασία 500 g
9

MRS Agar
(Dehydrated
Culture Media) for
microbiology

10

DNA-ExitusPlus™

11

MRS Broth
(Dehydrated
Culture Media) for
microbiology

Αφυδατωμένο μέσο MRS Agar για την
καλλιέργεια
γαλακτοβάκιλλων, κατάλληλο για
μικροβιολογία. Σύσταση
(g/l): di-Ammonium, Hydrogen Citrate: 2.0,
Meat Extract: 8.0,
Yeast Extract: 4.0, D(+)-Glucose: 20.0 g,
Magnesium Sulfate:
0.2, Manganese(II) Sulphate: 0.05,
Bacteriological Peptone:
10.0, di-Potassium Hydrogen Phosphate: 2.0,
Sodium
Acetate: 5.0, Tween 80: 1.0, Agar: 10.0 με pH:
6.2±0.2.
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Να παρέχεται σε συσκευασία των 500 g.

500 g

1

Ειδικό διάλυμα απομάκρυνσης DNA & RNA
εππιμολύνσεων
από εργαστηριακές συσκευές και αναλώσιμα.
Να είναι βιοδασπώμενο, ασφαλές (μη-τοξικό)
για τον χρήστη, να μην περιέχει επιθετικά
ανόργανα οξέα ή αλκαλικές ουσίες, να
είναι χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις και να
περιέχει χαμηλή συγκέντρωση αλκοόλης. Να
επιτρέπει την μη-ενζυμική αποδόμηση του
DNA & RNA και να δρα άμεσα (σε μερικά
λεπτά). Να μην απαιτεί έκπλυση με νερό μετά
την εφαρμογή του.

100 ml

1

Aφυδατωμένo μέσo καλλιέργειας MRS Broth
για μικροβιολογία με σύσταση (g/l):
di-Ammonium Hydrogen Citrate: 2.0, Meat
Extract: 8.0, Yeast
Extract: 4.0, D(+)-Glucose: 20.0 g, Magnesium
Sulfate: 0.2,
Manganese(II) Sulphate: 0.05, Bacteriological
Peptone: 10.0,
di-Potassium Hydrogen Phosphate: 2.0, Sodium
Acetate: 5.0,
Tween 80: 1.0, pH: 6.2±0.2.
Παρεχόμενο σε συσκευασία των 500gr

500 gr

1
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Τμήμα E΄
Γενικά Χημικά
Προϋπολογιζόμενο ποσό #2.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
α/α

ΕΙΔΟΣ

1

1-Methyl-2Pyrrolidone for
Headspace GC

2

Formaldehyde
solution 37 %

3

Ethanol 70 %
denatured with
IPA, MEK and
Bitrex pure

4

Methanol (Reag.
Ph. Eur.) for
analysis, ACS, ISO

5

Glycine for
molecular biology

6

7

Tris ultrapure

SDS ultrapure

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1-μεθυλ-2-πυρρολιδόνη για Headspace GC. Να βρίσκεται σε
υγρή μορφή, με πυκνότητα 1.033 kg/l. Να μην εκτίθεται σε
φως. Να παρέχεται σε συσκευασία των 1000ml. Με
πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα.
Διάλυμα φορμαλδεΰδης 37%, βιοχημικής καθαρότητας. Η
συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα όπως Pb και chloride να
μην ξεπερνά το 0,0005%, σε sulfate να μην ξεπερνά 0.002%.
Η συγκέντρωση σε μεθανόλη να είναι 8-10%. Να παρέχεται
σε συσκευασία των 2,5 kg.
Αιθανόλη 70% μετουσιωμένη με IPA, MEK και Bitrex.
Περιεκτικότητα: 0.7 L IPA, 0.7 L MEK και 0.7 g Bitrex / ανά
100L αλκοόλης
Πυκνότητα (20°C): 0.885 kg/l (70 %)
Acidity: max. 1.0 mg/100 mL
Να παρέχεται σε συσκευασία 5 L
Μεθανόλη βαθμίδας καθαρότητας (Reag. Ph. Eur.) for
analysis, ACS, ISO, Minimum assay (G.C.): 99.9%. Μέγιστη
οξύτητα 0.0002 meq/g, μέγιστη αλκαλικότητα 0.0002
meq/g. Μέγιστη περιεκτικότητα σε:
Acetone (G.C.): 0.001%
2-Propanol (G.C.): 0.005%
Acetaldehyde (CH3CHO): 0.001%
Ethanol (G.C.): 0.005%
Formaldehyde (HCHO): 0.001%
Water (H2O): 0.05 %
Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα.
Να παρέχεται σε συσκευασία 2,5L
Γλυκίνη σε στερεή μορφή, Molecular Biology Grade για
χρήση σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας. H καθαρότητα της
ουσίας να είναι min. 99.5 % και χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα
δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών.
Διαλυτότητα 225 g/L (H2O) στους 25°C και περιεκτικότητα
σε θειϊκό άλας <0.005 %, σε χλωριούχο < 0.004 % , σε βαρέα
μέταλλα όπως μόλυβδο < 0.001 %. Με πιστοποιητικό
ανάλυσης ανά παρτίδα. Συσκευασία 1 kg
Tris ultrapure
2-αμινο-2-υδροξυμεθυλ-1,2-προπενδιολη, ή Tris(hydroxymethyl)-aminomethane υπερκαθαρό, ελάχιστης
καθαρότητας 99.9 %., pH (1 M; H2O; 20°C): 10.5 - 11.5. Σε
στερεή κατάσταση, διαλυτότητας 800g/l σε H2O. Μέγιστη
περιεκτικότητα σε χαλκό και σίδηρο αντίστοιχα 0.0001 %.
Κατάλληλο για SDS PAGE. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά
παρτίδα. Να παρέχεται σε συσκευασία 1 kg
Tris ultrapure
2-αμινο-2-υδροξυμεθυλ-1,2-προπενδιολη, ή Tris(hydroxymethyl)-aminomethane υπερκαθαρό, ελάχιστης
καθαρότητας 99.9 %., pH (1 M; H2O; 20°C): 10.5 - 11.5. Σε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1000 ml

1

2,5 kg

1

5L

6

2.5 L

6

1 kg

10

1 kg
5

100 g
2
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8

3-Isobutyl-1Methylxanthine

9

Trichloroacetic
Acid

10

11

DNA-ExitusPlus™

Chloroform
stabilized with ~
50 ppm of
amylene (Reag.
USP,
Ph. Eur.) for
analysis, ACS

στερεή κατάσταση, διαλυτότητας 800g/l σε H2O. Μέγιστη
περιεκτικότητα σε χαλκό και σίδηρο αντίστοιχα 0.0001 %.
Κατάλληλο για SDS PAGE. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά
παρτίδα. Να παρέχεται σε συσκευασία 1 kg
3-Isobutyl-1-Methylxanthine BioChemica
3-Ισοβουτυλ-1-μεθυλοξανθίνη, βιοχημικής καθαρότητας με
Assay (HPLC): min. 98 %. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες
2-8°C . Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα.. Να
παρέχεται σε συσκευασία του ενός γραμμαρίου.
3-Isobutyl-1-Methylxanthine BioChemica
3-Ισοβουτυλ-1-μεθυλοξανθίνη, βιοχημικής καθαρότητας με
Assay (HPLC): min. 98 %. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες
2-8°C . Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα.. Να
παρέχεται σε συσκευασία του ενός γραμμαρίου.
DNA-ExitusPlus™
Ειδικό διάλυμα απομάκρυνσης DNA & RNA εππιμολύνσεων
από εργαστηριακές συσκευές και αναλώσιμα. Να είναι
βιοδασπώμενο, ασφαλές (μη-τοξικό) για τον χρήστη, να μην
περιέχει επιθετικά ανόργανα οξέα ή αλκαλικές ουσίες, να
είναι χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις και να περιέχει χαμηλή
συγκέντρωση αλκοόλης. Να επιτρέπει την μη-ενζυμική
αποδόμηση του DNA & RNA και να δρα άμεσα (σε μερικά
λεπτά). Να μην απαιτεί έκπλυση με νερό μετά την
εφαρμογή του.
Chloroform stabilized with ~ 50 ppm of amylene (Reag. USP,
Ph. Eur.) for analysis, ACS
Χλωροφόρμιο σταθεροποιημένο με αμυλένιο, για ανάλυση
ελάχιστης καθαρότητας 99.8%, πυκνότητας 1.478 kg/l.
Διαπερατότητα στα 255 nm: ≥50%. Διαπερατότητα στα 260
nm: ≥80%. Διαπερατότητα στα 300 nm: ≥98%. Να παρέχεται
σε συσκευασία 2.5 L

1g
1

1 kg
1

100 ml
1

2.5 L
2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΥMBAΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(μετά από διενέργεια διαγωνισμού)
Αθήνα, ………………………………..
Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,
αφενός
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ
ΓΠΑ), που εδρεύει στην Ιερά Οδό 75, 11855 Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
…………………………………………….., ………………………………………., Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας
ΕΛΚΕ ΓΠΑ , ΑΦΜ 090042767, ΔΟΥ Α’ Αθηνών,
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κ./κα …………………………………………………………, …………………………….
του προγράμματος με τίτλο «……………………………………..» (Κωδ. ΕΛΚΕ …………………….) το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του ………………………………. και χρηματοδοτείται από …………………
και αφετέρου η εταιρία ……........................................................................................................,
που εδρεύει στ ………., οδός ............................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ .........................,
και εκπροσωπείται νόμιμα από .......................................................................
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος του προγράμματος με τίτλο
«……………………………………..» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ………………………………. και
χρηματοδοτείται από …………………………………………………, με επιστημονικά υπεύθυνο τον/την
κ./κα
…………………………………..,
………………………………
του
Τμήματος
…………………………………………….., αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια
…………………………………… και συγκεκριμένα «……………………………………………………………….»,
όπως το υλικό αυτό περιγράφεται στον με αρ. πρωτ. …………………………….. Διαγωνισμό που
διενεργήθηκε την …../……/……., όσο και στην από ..................... προσφορά του δεύτερου
συμβαλλομένου - προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας
σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. Πρωτ. .................... απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Εργαστήριο
……………………….., Κτίριο …………………………….. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια
ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
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3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού
και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα
…………………………………. (…..) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει ……………….
(……) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου όπως
αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας.
5. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την
οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των
………………………………..................... Ευρώ #...........#€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (……%),
και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «………………………………………………………………………………….».
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ. 3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.
4412/2016, περί καθορισμού χρόνου, τρόπου υπολογισμού διαδικασίας παρακράτηση και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ).
6.
Η
ως
άνω
συμφωνηθείσα
αμοιβή
θα
καταβληθεί
ως
εξής:
……………………………………………………… (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης).
Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου. Σε
περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων, που επιφέρουν την μη έγκαιρη
καταβολή πληρωμών, ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί την παρούσα
σύμβαση άνευ διακοπής. Σε περίπτωση που υπάρξει περικοπή χρημάτων από την ΕΕ,
προκύπτει ανάλογη περικοπή και στο ποσό της σύμβασης εάν οι εν λόγω περικοπές
αφορούν δράσεις ευθύνης του προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις που
προαναφέρθηκαν, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή
οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης
καταβολής ή περικοπής της συμφωνημένης αμοιβής.
7. Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. .................................. εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα ..............................,
ποσού -..................- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας .................. (διάρκειας 6 μηνών μετά το συμφωνημένο
χρόνο παράδοσης κατά τους όρους της προκήρυξης).
8. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί
να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών.
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9. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
10. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων.
11. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η με αρ. πρωτ. ………/…….. διακήρυξη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και του Ν. 4013/2011 τα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων «ΚΗΜΔΗΣ».
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται
ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
O Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο

O Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας

34

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΓΠΑ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..………………………………………………………… (συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης),
που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..……
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη
με αριθμό ................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 73234
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ιερά Οδός 75, ΤΚ 118 55, Αθήνα
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου
- Τηλέφωνο: 2105294926, 4876
- Ηλ. ταχυδρομείο: olga.defingou@gmail.com , elke@aua.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.elke.aua.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 33696500-0, 38951000-6, 38950000-9, 33793000-5, 33696600-1, 19520000-7, 33698100-0,
24311000-7, 24327000-2, 38437000-7, 38437110-1 - Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
Τμήμα Α Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας (Αντιδραστήρια PCR, αντιδραστήρια και υλικά realtime qPCR, κιτ κλωνοποίησης TOPO)
Τμήμα Β Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας (Κιτ και αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊκών
οξέων, υλικά ηλεκτροφόρησης DNA, λοιπά αντιδραστήρια και ένζυμα)
Τμήμα Γ
Αναλώσιμα Γυαλικά-Πλαστικά
Τμήμα Δ Αναλώσιμα Υλικά μικροβιολογίας
Τμήμα Ε Γενικά Χημικά
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): -

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

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

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
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πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση
[…]

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

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

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

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

52

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

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

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

[....……]
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
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ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

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

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiv

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

61

ΑΔΑ: 9Β5Χ46Ψ8Ζ6-88Π

20PROC007369988 2020-09-24

xxxv

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

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

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

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

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

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

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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