


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                                                                                                    

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  13668/2017 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ LASER ΜΕ ΠΗΓΗ CO2 100WATT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ LASER ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  » 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 



Επανάληψη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

                 ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
    ……………………………………………………….. 

          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
       ………………………………………………… 

    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 

      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

            Ιωάννινα,  27-04-2017 

Αριθμ. πρωτ.  13668 

 

              

             

  Πληροφορίε̋  : Κων/νο̋ Χαρίση̋ 

  Τηλέφωνο    : 26510 09064-7130 

  Fax         : 26510 07001 

  e-mail      :  supplies@cc.uoi.gr 

  http://www.uoi.gr/services/economic/supplies 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Συνοπτικού μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ και  με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την 
«Προμήθεια μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα 
αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια , για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ». 

Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Τι̋ διατάξει̋ του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπω̋ αυτό̋ τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 "Ρυθμίσει̋ θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλε̋ 

διατάξει̋."(ΦΕΚ  τ. Α’ 159/10-8-2012).   

2. Του Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247/27 -11-1995 τ .Α΄ )  περί  Δημοσίου Λογιστ ικού,  ελέγχου των 

δαπανών του Κράτου̋  κ .α . ,  όπω̋ τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε  με το Ν.  3871/2010  

(ΦΕΚ 141/17 -8 -2010 τ.Α΄)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και  Ευθύνη»  

3. Του Ν.  3548/2007 (ΦΕΚ 68/20 -3 -2007 τ .  Α’ )  « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του  

Δημοσίου στο νομαρχιακό και  τοπικό Τύπο και  άλλε̋ δ ιατάξε ι̋» .   

4. Του Ν.  4152/2013 (ΦΕΚ 107/9 -5 -2013 τ.Α΄ )  «Επείγοντα μέτρα εφαρμ ογή̋ των νόμων 

4046/2012,  4093/2012 και  4127/2013»  

5. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋» (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011). 

6. To Ν4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ – Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπέ̋ 

ρυθμίσει̋.  

7. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ 

διατάξει̋» (Φ.Ε.Κ. 112 Α !/2010), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 

(πτωχευτικό̋ κώδικα̋) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋  και άλλε̋ διατάξει̋» (Φ.Ε.Κ.204 Α !/2011), όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β !/2012). 

10. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομική̋ στρατηγική̋ 2012-2015»  
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11.  Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσει̋ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση τη̋ 

ανθρωπιστική̋ κρίση̋, την οργάνωση τη̋ Κυβέρνηση̋ και των Κυβερνητικών οργάνων και  λοιπέ̋ διατάξει̋ » 

(Φ.Ε.Κ. 29 Α !/2 015). 

12. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/2016) «Δηµόσιε̋ Συµβάσει̋ Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στι̋ 

Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

13. Την απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ αρ.130259Δ/5-8-2016(ΩΙΚΥ469Β7Η-PH4) 

14.  Το εγκεκριμένο πρωτογενέ̋ οικονομικό αίτημα 398/29-9-2016 (16REQ005241234) 

15. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. Πρωτ.   398/8-9-16, αρ. συνεδρ 1455/159/26-9-16, η οποία αποτελεί 

ένα σώμα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋. 

16.  Το απόσπασμα πρακτικών τη̋ Συνεδρία̋ αρ.  1477/181/03-04-17, που ομόφωνα εγκρίνει την επαναπροκήρυξη 

του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτή̋ διαδικασία̋ με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ και  με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋, για την 
«Προμήθεια μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα 
αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια, για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών». 
 

 

Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ω̋ άνω προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24% και θα καλυφθεί από τι̋ πιστώσει̋ (ΚΑ 

2014ΕΠ53000007) του έργου τη̋ ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Υποέργο: Επιχορήγηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 

έργο «Εξοπλισμό̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».  

Ο Διαγωνισμό̋ θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευση̋ τη̋ παρούσα̋ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη τη̋ 

Διακήρυξη̋ θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο. Επίση̋ η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  

Τέλο̋, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχο̋ τη̋ διακήρυξη̋ από το γραφείο του Τμήματο̋ 

Προμηθειών (2ο̋ όροφο̋ του κτιρίου Διοίκηση̋) τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋. 

 
 

Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

   ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11  ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΕΜΠΤΗ 10:00 πμ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 ΜΑΙΟΥ 2017 ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00  

Τεύχη Διακήρυξη̋ - Διαύγεια 

- ΚΗΜΔΗΣ 

- www.uoi.gr 

- ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί την 11 ΜΑΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  10:00  π.μ στην Πανεπιστημιούπολη 

Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2
ο̋

 όροφο̋, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ που έχει 

συσταθεί κατόπιν κληρώσεω̋, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 

 

Τεχνική̋ φύσεω̋ πληροφορίε̋ δίνονται από τον κ. Άγγελο Παπαγεωργίου 2651009038 (angpapag@uoi.gr).  

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  

β) ενώσει̋ φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ) συνεταιρισμοί  
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δ) κοινοπραξίε̋ προμηθευτών  

Οι ενώσει̋ και οι κοινοπραξίε̋ δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφορά̋ ή την αίτηση συμμετοχή̋. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τι̋ ενώσει̋ οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον του̋ ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτή̋ τη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.  

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον 

η λήψη ορισμένη̋ νομική̋ μορφή̋ κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορέ̋ μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο τη̋ εταιρεία̋ ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρω̋ ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τι̋ προσφορέ̋ 

του̋, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη τη̋ ημερομηνία̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού, 
ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2017 και ω̋ ώρα 12:00 π.μ. 

στο Τμήμα Προμηθειών , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κτίριο Διοίκηση̋ 2
ο̋

  Όροφο̋ ) 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχή̋ που συνοδεύει την 

προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκηση̋, 2ο̋ 

όροφο̋) μέχρι τι̋ 10-05-2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00. 

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά 
δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη,  και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
 

Άρθρο 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτέ̋, οι προσφορέ̋ υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση  
του άρθρου 92 του ν.4412/2016. 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτέ̋, οι προσφορέ̋ υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίο̋ 
φέρει ευκρινώ̋ τι̋ κάτωθι ενδείξει̋: 

 (1) τη λέξη Προσφορά, (2) την επωνυμία τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, (3) τον τίτλο τη̋ σύµβαση̋, (4) την 
καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορών), (5) τα στοιχεία του 
οικονομικού φορέα (προσφέρων). 

Οι προσφορέ̋ πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. 
Συγκεκριμένα: 

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
 

1. Στο φάκελο κάθε προσφορά̋ (εξωτερικό̋ φάκελο̋) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώ̋ τα κάτωθι σύμφωνα  με 

το Υπόδειγμα1: 

 

Υπόδειγμα 1 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
111
   

 

Προ̋ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
222    

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Τίτλο̋ Σύμβαση̋:
   333

 

«Προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» 

ΑΡ. ΔΙΑΚ. ……………..  

 

Ημερομηνία Λήξη̋  Υποβολή̋  Προσφορών 
444
 

10/05/2017 

 

Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 
555
 

 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ.            :………………………………………………………………………………………………………….... 

Email.        :……………………………………………………………………………………………………………  

Α.Φ.Μ.      :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.   Μέσα στο φάκελο τη̋ προσφορά̋ (κυρίω̋ φάκελο̋), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

σε ξεχωριστού̋ σφραγισμένου̋ φακέλου̋ ω̋ εξή̋: 
   

-  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α        με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  σύμφωνα με το Υπόδειγμα2: 

    Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋. 

Υπόδειγμα2 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Προ̋ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Τίτλο̋ Σύμβαση̋: 

«προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» 

ΑΡ. ΔΙΑΚ. …………….. 

 

Ημερομηνία Λήξη̋  Υποβολή̋  Προσφορών 

10/05/2017 

 

Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 

 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ.            :………………………………………………………………………………………………………….... 

Email.        :……………………………………………………………………………………………………………  

Α.Φ.Μ.      :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

-  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β        με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3: 

Υπόδειγμα3 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προ̋ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Τίτλο̋ Σύμβαση̋: 

«προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» 

ΑΡ. ΔΙΑΚ. …………….. 

 

Ημερομηνία Λήξη̋  Υποβολή̋  Προσφορών 

10/05/2017 

 

Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 

 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ.            :………………………………………………………………………………………………………….... 

Email.        :……………………………………………………………………………………………………………  

Α.Φ.Μ.      :…………………………………………………………………………………………………………… 
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· Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίω̋ φάκελο, , σφραγισμένη 

και υπογεγραμμένη.  

· Η τεχνική προσφορά (πίνακα̋  Παραρτήματο̋ Α)  , είναι σε μορφή πίνακα συμμόρφωση̋. 

· Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμέ̋, επί ποινή αποκλεισμού.  

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ        με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4: 

Υπόδειγμα4 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προ̋ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Τίτλο̋ Σύμβαση̋: 

«προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» 

ΑΡ. ΔΙΑΚ. …………….. 

 

Ημερομηνία Λήξη̋  Υποβολή̋  Προσφορών 

10/05/2017 

 

 

 

Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 

 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλ.            :………………………………………………………………………………………………………….... 

Email.        :……………………………………………………………………………………………………………  

Α.Φ.Μ.      :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

· Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίω̋ φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα [και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Η Οικονομική Προσφορά 

θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋, όπω̋ ζητείται, ευκρινώ̋ συμπληρωμένο.  

· Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσει̋ τιμών. 

· Οι τιμέ̋, θα πρέπει απαραιτήτω̋ να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στι̋ τιμέ̋ χωρί̋ Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλε̋ 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

· Προσφορέ̋ που θέτουν όρο αναπροσαρμογή̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

· Οι τιμέ̋ θα είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη την διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 

· Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋ από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δε θα γίνονται αποδεκτέ̋. 

· Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από του̋ συμμετέχοντε̋ στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού 

σε περίπτωση μη συμμόρφωση̋. 

· Όταν πρόκειται για υποβολή κοινή̋ προσφορά̋ ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλου̋ του̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του 

(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋ καθώ̋ και ο 

εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋.  

· Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι 

τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

· Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίε̋ που τη̋ έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορεί̋ και τι̋ οποίε̋ 

έχουν χαρακτηρίσει ω̋ εμπιστευτικέ̋, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένα̋ οικονομικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει 

πληροφορίε̋ ω̋ εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
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τη̋ συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋. 

· Κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχή̋, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφω̋ του̋ προσφέροντε̋ ή του̋ υποψηφίου̋ να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντό̋ επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίηση̋ σε αυτού̋ τη̋ 

σχετική̋ πρόσκληση̋. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τι̋ ασάφειε̋, επουσιώδει̋ πλημμέλειε̋ ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. 

 
 

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αίτηση συμμετοχή̋  - Σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’» . Κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου.  

 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό ποσοστού 2% τη̋ προϋπολογισθείσα̋ δαπάνη̋, ποσού 

322,58 EΥΡΩ, σύμφωνα με το συνημμένο  υπόδειγμα εγγυητική̋ επιστολή̋ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτου̋ μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο εν λόγω 

οικονομικό̋ φορέα̋), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσει̋ τη̋ παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016., ότι δεν υπάρχει ει̋ βάρο̋ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋, ήτοι : 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή  ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματο̋ (ΕΕ Ι 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ Ι 192 τη̋ 31.7.2003, 

σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, 

αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ Ι 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ 

ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2ΟΟ5/6ΟΙΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 

26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ Ι 

309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την 

αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).  

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋ τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του, έκδοση̋ του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τι̋ 

επιχειρηματικέ̋ του̋ δραστηριότητε̋, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία.  

- Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ ανωτέρω περιπτώσει̋ , το έγγραφο ή 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ 

ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ που είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋. 
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5. Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτου̋, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋, που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ των ιδίων, καθώ̋ 

και των εργαζοµένων του̋ κατά την ηµεροµηνία διενέργεια̋ του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό 

ασφαλιστική̋ ενηµερότητα̋ θ’ αφορά όλου̋ του̋ απασχολούµενου̋ µε οποιοδήποτε σχέση εργασία̋ στην 

επιχείρηση του συµµετέχοντο̋, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικού̋ οργανισµού̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ κι όχι µόνο του̋ ασφαλισµένου̋ στο ΙΚΑ. 

 

6. Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενηµερότητα̋, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτου̋, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργεια̋ του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικέ̋ 

εκκρεµότητε̋. 

7. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή άλλη̋ αναγνωρισµένη̋ επαγγελµατική̋ οργάνωση̋, στο οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενο̋ 

στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το τρέχον έτο̋. Το 

πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνε̋ πριν από την ηµεροµηνία διενέργεια̋ του 

διαγωνισµού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Για υποψήφιου̋ που δεν είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελµατική̋ Οργάνωση̋, στην οποία ανήκουν, ή προσκόµιση 

βεβαίωση̋ ότι είναι εγγεγραµµένοι σε µητρώα του Κράτου̋ εγκατάσταση̋ του̋ (άρθρο 44 οδηγία 

2004/18/ΕΚ, παράρτηµα ΙΧ Β).  

8. Παραστατικό εκπροσώπηση̋, εφ’ όσον οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋ συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό του̋. 

9. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ του προσφέροντο̋ ή του νομικού προσώπου, όπω̋ το ΦΕΚ ίδρυση̋ 

και τι̋ τροποποιήσει̋ του (για διαγωνιζόμενου̋ με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή του̋ την Ε.Ε. και τα έγγραφα τη̋ νομιμοποίηση̋ αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέω̋ από το καταστατικό, αναλόγω̋ με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση τη̋ παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπω̋ εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνονται: 

(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργία̋ τη̋ επιχείρηση̋.  

(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμού̋, με αμετάκλητη κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και Τουρισμού, Δικαιοσύνη̋, Διαφάνεια̋ και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμηση̋ Διαφθορά̋, καθώ̋ και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 

(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

(δ) Ότι αποδέχονται του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ πλήρω̋ και ανεπιφυλάκτω̋.  

(ε) Ότι αποδέχονται την ισχύ τη̋ προσφορά̋ για το διάστημα που αναφέρεται κατωτέρω από την ημερομηνία 

διενέργεια̋ του διαγωνισμού.  

*   Διευκρίνιση για τα Νομικά Πρόσωπα: Οι απαιτούμενε̋ κατά τα ανωτέρω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ αφορούν 

στου̋ διαχειριστέ̋, στι̋  περιπτώσει̋ ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στι̋ 

περιπτώσει̋ ΑΕ, και υπογράφονται αντιστοίχω̋ απ' αυτού̋.  

 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίω̋  

φάκελο. 

 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίω̋ 

φάκελο. 

 Η τιμή τη̋ προσφορά̋ δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο τη̋ υπηρεσία̋ και θα 

αναγράφεται ολογράφω̋ και αριθμητικά.  

Η τιμή τη̋ προσφορά̋ δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και των τυχόν 

παρατάσεών τη̋, καθώ̋ και κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 
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Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύο̋ των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋ από την επόμενη τη̋ 

διενέργεια̋ του διαγωνισμού καθώ̋ και για το χρόνο που οι συμμετέχοντε̋ αποδέχονται να παρατείνουν την 

προσφορά του̋. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παραταθεί εγγράφω̋, εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη τη̋ κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ 

τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτό̋ εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντε̋ στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά του̋, 

εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση τη̋ προσφορά̋ του̋, είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ 

του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορεί̋ 

 Οι τιμέ̋ των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργεια̋ του διαγωνισμού, ενώπιον 

αρμόδια̋ Επιτροπή̋ που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή 

εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί του̋, οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά του̋ παραστατικό 

εκπροσώπηση̋. Η διαδικασία αποσφράγιση̋ είναι αυτή που προβλέπεται το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υπέβαλαν προσφορέ̋ και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορέ̋ που απορρίπτονται για 

τυπικού̋ λόγου̋ αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωση̋  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά αποκλειστικά   βάσει τιμή̋. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο 

υποψήφιο ανάδοχο που θα αναδειχθεί μειοδότη̋ του διαγωνισμού. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται 

ευκρινώ̋, τότε η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋. 

Παρεκκλίσει̋ από τι̋ τεχνοοικονομικέ̋ απαιτήσει̋ του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτέ̋, εκτό̋ αν αυτέ̋ κρίνονται 

από την αρμόδια Επιτροπή: α) ω̋ ευνοϊκέ̋ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή β) επουσιώδει̋. 
Αντιπροσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋ και απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋ σύμφωνα με το Άρθρο 57 ν. 
4412/2016. 

Διευκρινίσει̋ που δίνονται από του̋ προσφέροντε̋ μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεση̋ των προσφορών δεν 

γίνονται δεκτέ̋ και απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋. Διευκρινίσει̋ δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 

όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋, μετά από σχετική γνωμοδότηση του 

οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 Διαδικασία Αξιολόγηση̋ Προσφορών: 
                α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχή̋ 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίω̋ φάκελο̋ προσφορά̋  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο       

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. 

Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιο̋ Ανάδοχο̋ έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχή̋. 

Προσφορέ̋ που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση τη̋ τεχνική̋ και οικονομική̋ 

αξιολόγηση̋. 

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 

Αποσφραγίζεται  ο φάκελο̋ τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ μονογράφεται δε και σφραγίζεται από το παραπάνω 

όργανο ητεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  τη̋ παρούσα̋ προκήρυξη̋. 

Προσφορέ̋ που  απορρίπτονται  κατά  το στάδιο αυ τό δε συμμετέχου ν στη φάση τη̋  
οικονομική̋  

αξιολόγηση̋. 

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 



Επανάληψη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μια μηχανή̋ laser και αναλώσιμων για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

 

10 

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ 

παρούσα̋ προκήρυξη̋ στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών του̋ 
προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή συνολικά. 

Οι προσφορέ̋ που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργεια̋ και αξιολόγηση̋ απορριπτέε̋ 

θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό τη̋ Επιτροπή̋. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρο̋ τη̋ προσφορά̋ δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των 

προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν του̋ 

όρου̋ που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, ύστερα από γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋  διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του 

διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή συνολικά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι 

προσφορέ̋ έχουν κριθεί αποδεκτέ̋, με βάση του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ 

Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφορά̋ γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, ύστερα από 

γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού και Αξιολόγηση̋.  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερε̋ από τι̋ 

κάτωθι περιπτώσει̋ και σύμφωνα με του̋ όρου̋ του άρθρου 91 του  ν.4412/2016.: 

· δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ 

· είναι αόριστε̋ ή ανεπίδεκτε̋ εκτίμηση̋ ή είναι υπό αίρεση, 

· παρουσιάζουν ουσιώδει̋ αποκλίσει̋ από του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ προκήρυξη̋. 

· έχουν χρόνο ισχύο̋ Προσφορά̋ μικρότερο από το ζητούμενο. 

· έχουν χρόνο παράδοση̋ μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

· δεν καλύπτουν πλήρω̋ απαράβατου̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋. 

· αφορούν μόνο σε τμήμα τη̋ προμήθεια̋ και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτό̋ εάν 

αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 

· υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 

· παρουσιάζουν διαφορέ̋ μεταξύ του Πινάκα Τεχνική̋ και Οικονομική̋ Προσφορά̋ Προσφορέ̋ που 

απορρίπτονται για οποιοδήποτε από του̋ ανωτέρω λόγου̋ αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματο̋ να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 

διαγωνισμό̋, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψη̋ ή 

λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Άρθρο11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, να 

αποφασίσει τη τελική ματαίωση τη̋ προμήθεια̋ που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 

Επίση̋ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρί̋ κανεί̋ 

από του̋ συμμετέχοντε̋, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωση̋ για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο τη̋ 

διαδικασία̋, ιδίω̋: 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα τη̋ διαδικασία̋, 

(ii) εάν το αποτέλεσμα τη̋ διαδικασία̋ κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) εάν ο ανταγωνισμό̋ υπήρξε ανεπαρκή̋ ή εάν υπάρχουν σοβαρέ̋ ενδείξει̋ ότι έγινε συνεννόηση των 

διαγωνιζομένων προ̋ αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 

Σε περίπτωση ματαίωση̋ του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε 

αποζημίωση̋ για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ασκείται εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένσταση̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ πρόσκληση̋ η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρε̋ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότηση̋ του 

αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ 

οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋.  

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. Το 
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παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

Άρθρο 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματο̋ του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή  του Πανεπιστημίου 

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του ν. 4412/2016, χωρί̋ να έχουν δικαίωμα αποζημίωση̋ όσοι πήραν μέρο̋ σ’ αυτόν. 

Ο ανακηρυχθεί̋ ανάδοχο̋ θα καταθέσει υποχρεωτικά «Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋», το ύψο̋ τη̋ οποία̋ 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ εκτό̋ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντό̋ είκοσι (20) ημερών από την κοινο-

ποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει 

υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υ-

πέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προ-

σφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται, σύμφω-

να με την περίπτωση δ' τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 106, ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παρακολούθηση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Παν/μίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή (παράρτημα Α). Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ που 

θα οριστεί από το Παν/μιο Ιωαννίνων για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 15: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιο̋ με την παράδοση των εργασιών  

στην Επιτροπή Παραλαβή̋ (και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου), με έκδοση χρηματικού εντάλματο̋ στο 

όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογική̋ ενημερότητα̋, 

μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβή̋ από την οικεία Επιτροπή. 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από τι̋ πιστώσει̋ (ΚΑ 2014ΕΠ53000007) του έργου τη̋ ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, Υποέργο: 

Επιχορήγηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έργο «Εξοπλισμό̋ για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών». 

Κρατήσει̋: 

α) Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσει̋ 0,06% για τι̋ λειτουργικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ 

Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%. 

β)     Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών. 

            Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τη̋ ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψου̋ 0,06%     επί όλων 

των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ χρηματοδότηση̋, οι 

οποίε̋ συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύο̋ τη̋ κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ του πέμmου εδαφίου τη̋ παρα-

γράφου αυτή̋. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχι-

κή̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Το ποσό τη̋ κράτηση̋ παρακρατείται από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

 

γ)  Επιπλέον, θα παρακρατηθεί φόρο̋ εισοδήματο̋ 4% επί του καθαρού ποσού για προμήθεια ειδών ή 8 % για 

παροχή υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρου φόρου, 

προκειμένου να την χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή τη̋ ετήσια̋ φορολογική̋ του δήλωση̋ στη Δ.Ο.Υ  που 

υπάγεται. 

 

 Άρθρο 16 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

            Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο τη̋ παρεχόμενη̋ 

υπηρεσία̋.  

            Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη      νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.  

Προσφορέ̋ που δεν δίνουν τι̋ τιμέ̋ σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προ̋ ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

Η αναγραφή τη̋ τιμή̋ σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία.  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ω̋ 

απαράδεκτη.  

Προσφορέ̋ που θέτουν όρο αναπροσαρμογή̋ τη̋ τιμή̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

Οι τιμέ̋ θα δίνονται ω̋ εξή̋:  

Ι. Τιμή μονάδο̋ σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδου̋ δαπανών για την 

ολοκλήρωση τη̋ υπηρεσία̋ 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοι̋ εκατό, τη̋ ανωτέρω τιμή̋ (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο̋ Φ.Π.Α. αυτό̋ 

θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση τη̋ συγκριτική̋ τιμή̋ θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του συνόλου τη̋ παροχή̋ τη̋ 

υπηρεσία̋.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενε̋ κρατήσει̋. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο τη̋ υπηρεσία̋.  

Όταν οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με τα αγαθά ή τι̋ υπηρεσίε̋, οι 

αναθέτουσε̋ αρχέ̋ απαιτούν από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν 

στην προσφορά του̋, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋ κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Οι ανωτέρω εξηγήσει̋ μπορεί να αφορούν 

ιδίω̋: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά τη̋ μεθόδου κατασκευή̋, τη̋ διαδικασία̋ παρασκευή̋ ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τι̋ επιλεγείσε̋ τεχνικέ̋ λύσει̋ ή τι̋ εξαιρετικά ευνοϊκέ̋ συνθήκε̋ που διαθέτει ο 

προσφέρον για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των 

υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγηση̋ κρατική̋ ενίσχυση̋ στον 

προσφέροντα. 

 

Άρθρο 17: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ που θα αναδειχθεί μειοδότη̋, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν 

οι λοιπέ̋ λεπτομέρειε̋. Ο ανάδοχο̋ στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένο̋ να προσέλθει σε 

είκοσι (20) ημέρε̋ από την ημερομηνία κοινοποίηση̋ τη̋ ανακοίνωση̋ να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντα̋ 

και την προβλεπόμενη εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ αυτή̋.  

Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεση̋ ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 106.  

 

 Άρθρο 18:        ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

   1. Οι εγγυήσει̋ εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη τη̋ Ένωση̋, ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη τη̋ Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται χωρί̋ να μπορεί να 

ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  

3. Οι εγγυήσει̋ συμμετοχή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) Την ημερομηνία έκδοση̋,  

β) Τον εκδότη,  

γ) Την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώματο̋ τη̋ 

διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσόν τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύουν τέλο̋ χαρτοσήμου,  

η)τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ ή πρόσκληση̋ εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ και την ημερομηνία διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή το χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋,  

ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή μερικά εντό̋ 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ 

σύμβαση̋.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋.  

Εγγύηση συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό.  
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντο̋ για ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, 

αριθμητικώ̋ και ολογράφω̋ σε ευρώ . 

Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση 

 Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ προσφυγή̋ ή την έκδοση απόφαση̋ επί ασκηθείσα̋ προσφυγή̋ 

κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και  

ββ) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών και  

Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  
Ο προμηθευτή̋ στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ των όρων τη̋ 

σύμβαση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ εκτό̋ Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.  

Η παρεχόμενη εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ πρέπει να είναι αόριστη̋ διάρκεια̋ ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνε̋ μετά 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοση̋.  

Οι εγγυήσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφονται στο σύνολό του̋ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 
 

 

Άρθρο 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι προσφορέ̋ θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόμενο όλων των όρων τη̋ προκήρυξη̋ (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) του ν. 4412 /2016. 

3. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα βάσει του ν.4412/2016 είτε να κατακυρώσει την προμήθεια  στον τελευταίο 

μειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με του̋ ίδιου̋ ή άλλου̋ 

όρου̋, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρί̋ από όλε̋ αυτέ̋ τι̋ ενέργειε̋ να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια 

αξίωση απ΄ αυτού̋ που έλαβαν μέρο̋ στο διαγωνισμό. 

4. Περίληψη τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ έχει σταλεί στι̋ εφημερίδε̋: 

· ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

· ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ - ΑΘΗΝΑ 

· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

· ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 και για ανάρτηση στου̋ πίνακε̋ ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Ηπείρου - Ιωάννινα.  

 Η δαπάνη για τη δημοσίευση τη̋ περιληπτική̋ διακήρυξη̋ στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό 

μα̋, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 

3801/2009, Πράξει̋ 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).  
 

 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Ιωάννινα, 27-04-2017  

 

  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
 

 

Συνημμένα: 

 Παράρτημα Α 

  

-  ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΠΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ  

 - Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ – Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

 

Παράρτημα Β - Πίνακα̋ Οικονομική̋ Προσφορά̋ 

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Εγγυητική̋ Επιστολή̋ Συμμετοχή̋ 

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Εγγυητική̋ Επιστολή̋ Καλή̋ εκτέλεση̋ 

Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Σύμβαση̋ 
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΥΛΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

 Μηχανή laser     

1. Μηχανή Laser  με πηγή CO2 100 Watt  

Ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋   

ΝΑΙ   

2. Σύστημα κίνηση̋ με  

σερβομηχανισμού̋  

ΝΑΙ   

3. Επιφάνεια εργασία̋:     90Χ130 

εκατοστά.  

ΝΑΙ   

4. Δυνατότητα διαχείριση̋   αντικειμένων 

 ύψου̋ τουλάχιστον 20  εκατοστών  

ΝΑΙ   

5. Ακρίβεια  κοπή̋:  ±0 ,1 χιλιοστό  ΝΑΙ   

6. Ταχύτητα κοπή̋ τουλάχιστον  800  

 χιλιοστών/δευτερόλεπτο.  

ΝΑΙ   

7. Τραπέζ ι  εργασία̋ ρυθμιζόμενο καθ 

ύψο̋  

ΝΑΙ   

8. Δυνατότητα χρήση̋ φακών 

διαφορετική̋   εστιακή̋ απόσταση̋  

ΝΑΙ   

9. Σύστημα αναρρόφηση̋ και  

καθαρισμού αερίων κοπή̋  

ΝΑΙ   

10. Ενσωματωμένο κομπρεσέρ αέρο̋  ΝΑΙ   

11. Ενσωματωμένο̋ ψύκτη̋  νερού γ ια την 

πηγή laser  με σύστημα ασφαλεία̋  

 

ΝΑΙ   

12. Δυνατότητα χάραξη̋  κυλινδρικών 

αντικειμένων (rotary  system)  

ΝΑΙ   

13. Επαγγελματικό  λογισμικό χρήση̋  τη̋ 

συσκευή̋,  στην Ελληνική ή  Αγγλική 

γλώσσα,  με  δυνατότητα εισαγωγή̋ 

αρχείων από Corel ,  Adobe I l lustrator,  

κα.  

ΝΑΙ   

 Αναλώσιμα     

14. Φίλτρο  καθαρισμού αέρα  ΝΑΙ   

15. 1 επιπλέον φακό̋ 63mm   ΝΑΙ   

16. 1 επιπλέον σετ καθρεπτών   ΝΑΙ   

17. 10 υποστρώματα 60εκ.  X 120εκ.  

τουλάχιστον για την  βελτιστοποίηση 

τη̋ ποιότητα̋ κοπή̋ ακριλικών 

υλικών.  

ΝΑΙ   
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Όλε̋ οι προδιαγραφέ̋ πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο και να τεκμηριώνονται με παραπομπέ̋ στα επίσημα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

2.  Εγγύηση λειτουργία̋ 2 ετών η οποία να περιλαμβάνει 2 προληπτικέ̋ επισκέψει̋ για καθαρισμό δίχω̋ καμία άλλη 

επιβάρυνση όπω̋ οδοιπορικά, διαμονή, κ.λπ.. Η εγγύηση να περιλαμβάνει την λειτουργία τη̋ πηγή̋ λέιζερ.  

3. Τα όργανα να προσφέρονται πλήρη και έτοιμα για λειτουργία  

4. Ο προμηθευτή̋ υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία στον τόπο παράδοση̋. 

Χρόνο̋ παράδοση̋ και εγκατάσταση̋ δύο μήνε̋ από την παραγγελία. 

5. Ο προμηθευτή̋ υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό με σεμινάριο τουλάχιστον 10 ωρών  που διαρκέσει 2 

ημέρε̋. 

6. Ο προμηθευτή̋ να διαθέτει ικανότητα τεχνική̋ υποστήριξη̋ του οργάνου 

7. Να φέρει σήμανση CE Mark όπου απαιτείται. 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Πίνακα̋ Οικονομική̋ Προσφορά̋ 

 

Μηχανή laser με αναλώσιμα 

Συνολικό̋ Προϋπολογισμό̋ 20.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Μηχανή laser 1   

 

 

2 Φίλτρο καθαρισμού αέρα 1    

3 επιπλέον φακό̋ 

63mm  

1    

4 επιπλέον σετ 

καθρεπτών  

 1    

5 υποστρώματα 60εκ .  

X 120εκ.  

10    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

                                Τόπο̋ …………………………..  
 

                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 

                                …………………………………….  
                                                                                (υπογραφή – σφραγίδα)  
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζα̋ …………………………. 

Κατάστημα         …………………………. 

(Δ/νση οδό̋ -αριθμό̋ TK fax )   Ημερομηνία έκδοση̋   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

  Προ̋: 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των ………………… EΥΡΩ, € (και 

ολογράφω̋) ……………………………………………………………………………………………….  υπέρ  τη̋ εταιρεία̋ 

………………………………………………………. Δ/νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  τη̋ ει̋ το 

διενεργούμενο διαγωνισμό τη̋ ……………………………………………… για την ««Προμήθεια μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή CO2 

100watt ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του 
laser για δύο χρόνια, για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» σύμφωνα με την υπ. αρ. Πρωτ. 

…………../2017 διακήρυξή σα̋. 

 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τι̋ από την συμμετοχή ει̋ τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσε̋ υποχρεώσει̋ 

τη̋ εν λόγω εταιρεία̋ καθ’ όλο τον χρόνο ισχύο̋ τη̋. 

 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρο̋ μα̋ 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ μέσα σε πέντε  (5) ημέρε̋ από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ 

χαρτοσήμου. 

 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από απλό έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋  σα̋ με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σα̋ θα μα̋ υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ πρέπει να είναι μεγαλύτερο̋ του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, όπω̋ σχετικά 

αναφέρεται στη Διακήρυξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μα̋ επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μα̋.- 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζα̋ ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδό̋ -αριθμό̋ TK fax )  

      Ημερομηνία έκδοση̋   ………………      

      ΕΥΡΩ. …………………… 

 

Προ̋ 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- ΄Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφω̋) 

…………..…………………….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μα̋, υπέρ  τη̋ εταιρεία̋ 

…………………………………………………………………………………………….. Δ\νση………………………………………………………….για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων τη̋ σύμβαση̋, που υπέγραψε μαζί σα̋ για την «Προμήθεια μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή 
CO2 100watt ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία 
του laser για δύο χρόνια, για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» (Δ/ξη Aριθμ. Πρωτ. …………./2017) 

προ̋ κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% τη̋ συμβατική̋ προ Φ.Π.Α. αξία̋ ………...ΕΥΡΩ 

αυτή̋.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρο̋ μα̋ 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ μέσα σε τρει̋ (3) ημέρε̋ από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σα̋. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ 

χαρτοσήμου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή μα̋ αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή τη̋ σ’ εμά̋ , οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μα̋ καμιά ισχύ. 

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μα̋ επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μα̋.- 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
  

Στα Ιωάννινα σήμερα την   …………. 2017 μεταξύ: 

Αφενό̋ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστημιούπολη 

Ιωαννίνων), με ΑΦΜ …………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ από τον 

……………………………………………………….., και αφετέρου τη̋ Εταιρεία̋ με την επωνυμία …………………………., με ΑΦΜ 

………………………τη̋ ΔΟΥ ……………………, (στο εξή̋ καλούμενη «Ανάδοχο̋»), που εδρεύει στο ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα 

για την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ από τον ……………………………………….., με ΑΔΤ ……………………., ΑΤ ………………………………., βάσει τη̋ 

αριθμ. …………..……. απόφαση̋ του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 

αποδεκτά, τα εξή̋: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ Σύμβαση̋  

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋  από μέρου̋ του 

αναδόχου η «Προμήθεια μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα 
αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια, για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών» (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα όπω̋ φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου). 

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση του̋ όρου̋ τη̋ παρούση̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και των επισυναπτόμενων σ’ αυτή 

εγγράφων, που τη διέπουν, τι̋ διατάξει̋ τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και τι̋ οδηγίε̋, εντολέ̋ και υποδείξει̋ των αρμοδίων 

υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι τρεί̋   (3) μήνε̋  με έναρξη την ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ ήτοι από …../…./….. 

έω̋ ……/…./…… 

 

Άρθρο 2: Τίμημα – Τρόπο̋ πληρωμή̋ - Κρατήσει̋ 

1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ………….…………. ΕΥΡΩ 

(…..€) χωρί̋ τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή …………………. ΕΥΡΩ ( ….€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντο̋ Φ.Π.Α.  

2. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιο̋ με την παράδοση, με έκδοση χρηματικού 

εντάλματο̋ στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογική̋ ενημερότητα, 

μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβή̋ από την οικεία Επιτροπή.  

3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενο̋ από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρο̋ εισοδήματο̋. 

4. Για όλε̋ τι̋ πληρωμέ̋ θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.  

5 .  Η προμήθεια θα καλυφθεί  από τι̋  πιστώσει̋  (ΚΑ 2014ΕΠ53000007) του  έργου τη̋ ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου,  Υποέργο:  Επιχορήγηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έργο «Εξοπλισμό̋ γ ια τι̋  ανάγκε̋ του 

Τμήματο̋  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» .   

6. Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσει̋ 0,06% για τι̋ λειτουργικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ 

Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%, κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ 

Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών  , καθώ̋ και παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ 4% ή 8% επί του καθαρού 

ποσού. 

 

Άρθρο 3: Υποχρεώσει̋ και Ευθύνε̋ του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχο̋ έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει …………με του̋ όρου̋ που περιγράφονται στην διακήρυξη . 

2. Ο ανάδοχο̋ φέρει τον κίνδυνο μέχρι την ολοκλήρωση τη̋ προμήθεια̋ και τη̋ παροχή̋ υπηρεσία̋. 

3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση υλοποίηση̋ των εργασιών από τον Ανάδοχο, επιφέρει στον Ανάδοχο τι̋ 

συνέπειε̋ που προβλέπονται από τον ν.4412/2016. 

Άρθρο 4:  Εκχωρήσει̋ - Μεταβιβάσει̋ 

Ο ανάδοχο̋ δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρο̋ αυτή̋ χωρί̋ την έγγραφη συναίνεση του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχο̋ δικαιούται να εκχωρήσει χωρί̋ έγκριση τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ έναντι του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματο̋, με βάση του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, σε Τράπεζα τη̋ 

επιλογή̋ τη̋, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 5:  Λύση – Καταγγελία τη̋ Σύμβαση̋ – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου τη̋ ανατιθέμενη̋ με την παρούσα προμήθεια από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

και την αποπληρωμή του Αναδόχου και την εν γένει διευθέτηση και εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων τη̋ 

παρούση̋, λύεται η παρούσα σύμβαση. 

2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβαση̋ των όρων αυτή̋ και 

εφόσον ο Ανάδοχο̋ δεν εκπληρώνει προσηκόντω̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντα̋ έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο 

στάδιο εξέλιξη̋ και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεση̋ του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν 

διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρου̋ του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφέ̋ που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και 

την παρούσα σύμβαση. Για τη διαδικασία και τι̋ συνέπειε̋ τη̋ έκπτωση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν.4412/2016 (Άρθρο 

133,άρθρο 203 του ν. 4412/2016). 

4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προ̋ 

τον Ανάδοχο, μέχρι̋ εκκαθαρίσεω̋ των μεταξύ του̋ υποχρεώσεων και οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ καταπίπτουν. 

5. Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχο̋ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία. 
 

Άρθρο 6: Τροποποίηση τη̋ Σύμβαση̋ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμω̋, τροποποίηση 

των όρων τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ δύναται να γίνει μόνο εγγράφω̋ και θα υπογράφεται και από του̋ δύο συμβαλλομένου̋, 

αποκλειόμενη̋ ρητά οποιασδήποτε τροποποίηση̋ με προφορική συμφωνία. 
 

Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, 

προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι του̋ 

μάλιστα ισχύουν το ίδιο με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και συμφωνούνται όλοι ουσιώδει̋. Είναι δε τα εξή̋: 

1. Η Διακήρυξη αριθμ. ……………. .  

2. Η από ………………. προσφορά του αναδόχου. 
 

Άρθρο 8: Λοιποί όροι 
1. Ο ανάδοχο̋ δηλώνει ανεπιφυλάκτω̋ ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλου̋ του̋ όρου̋ που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση, καθώ̋ και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτω̋ αυτό̋ έλαβε 

γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξει̋  του ν.44112/2016 με τι̋ εκάστοτε τροποποιήσει̋ του̋. 

3. Τέλο̋ και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδει̋ και αποδέχονται όλου̋ του̋ 

παραπάνω όρου̋ και συμφωνίε̋ ανεπιφύλακτα,  θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

4. Για την καλή εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ κατέθεσε την αριθμ. …………………........... εγγυητική επιστολή 

τη̋ Τράπεζα̋ ..............................................., ποσού …………………………..ΕΥΡΩ (…………………… € ). 
 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και 

υπογράφηκαν από του̋ συμβαλλόμενου̋, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το άλλο έλαβε ο 

Ανάδοχο̋. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ» 

 

  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

 

 

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μα̋ 

στο συνοπτικό μειοδοτικό επαναληπτικό 

διαγωνισμό αριθ.  ….…../2017  για την «Προμήθεια 

μια̋ μηχανή̋ laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκή̋ 
προέλευση̋ καθώ̋ και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για 
τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο 
χρόνια, για τι̋ ανάγκε̋ του Τμήματο̋ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών», προϋπολογισμού 20.000€ (με Φ.Π.Α. 

), καθώ̋ και το φάκελο τη̋ προσφορά̋ μα̋, ο 

οποίο̋ περιέχει φάκελο δικαιολογητικών 

συμμετοχή̋, φάκελο τεχνική̋ προσφορά̋ και 

φάκελο οικονομική̋ προσφορά̋ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

 

FAX:  

 

e-mail:  

 

 

 

  

  

 Ο ΑΙΤΩΝ 

 

  

 

 

 (Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 


