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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15569/ 2016 

 
Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για την  α) προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου από το εργοστάσιο μέχρι 
την τοποθέτηση στις δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών (3) δεξαμενών εγκατεστημένων στους χώρους του 
Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους  έξι (6) 
μήνες(προμήθεια περίπου 50.000 λίτρων υγρού αζώτου )σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στους Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις."(ΦΕΚ  τ. Α’ 159/10-8-2012).   

2. Του Ν. 3549/2007 "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I."(ΦΕΚ τ. Α’ 69/20-3-2007). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».  
4. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».(ΦΕΚ 19/Α/1995). 
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-

04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών». 

7. Το Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α/07). 
8. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011). 
9. To Ν4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α  /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
 λεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του  . 3588/2007 
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(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α  /2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης  της ελληνικής  oικονομίας, οργανωτικά 
θέματα  πουργείου Οικονομικών και άλλες  διατάξεις» (Φ.Ε.Κ . 160 Α  /2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13.  Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και  λοιπές διατάξεις » 
(Φ.Ε.Κ. 29 Α  /2 015). 

14. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 τ. 
Α΄/7-11-1995).  

15. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις). 

16. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)» 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυτός 
έχειτροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). και της υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινής 
απόφασης των   πουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν3310/2005, όπως τροποποιήθηκεμε τοΝ. 3414/2005 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-3-2007 

18. Την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του  φυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590/16-11-2005 

19. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003 

20. Του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012 
21. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
22. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ.Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» 
23. Την υπ’αριθ. 9586/2-5-16  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 16REQ004426645) 
24. Το πρωτογενές αίτημα υπ.αρ 9586/2/05/16 την «Προμήθεια υγρού αζώτου μέχρι 31/12/16 (ΑΔΑΜ 

16REQ004374371) 
25. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. Πρωτ. 9586/16-5-16, αριθμ. συνεδρ.(1441/145/10-5-16),  η οποία 

αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσας. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πρόχειρο   διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, 
συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (40.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  για την α) προμήθεια 
περίπου 100.000 λίτρων υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου από το εργοστάσιο μέχρι την τοποθέτηση στις 
δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών (3) δεξαμενών εγκατεστημένων στους χώρους του Πανεπιστημίου, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με δικαίωμα προαίρεσης  για άλλους  έξι (6) μήνες  και ποσό 20.000€ και) 
προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων υγρού αζώτου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους 
Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.    Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για ένα  (1) έτος, σε σαράντα χιλιάδες ευρώ  40.000€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με χρήση δικαιώματος προαίρεσης   για άλλους  έξι (6) μήνες ποσού 
είκοσι  χιλιάδες ευρώ  20.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. )  και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 
εξήντα χιλιάδων ευρώ  60.000€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία 

προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. 

4.    Οι προσφορές υποβάλλονται, με οποιονδήποτε τρόπο, στο Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων,  Τ.Κ. 45110, (Μεταβατικό 

κτήριο – 2ος όροφος), μέχρι τις 15-6-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. 

5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών την 16η  Ιουνίου 2016, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 
μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

7. Για πληροφορίες της Διακήρυξης του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Προμηθειών, (Μεταβατικό κτήριο – 2ος όροφος), όλες τις εργάσιμες 
μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00, καθώς και στο http://www.uoi.gr/services/economic/supplies, όπου 
είναι αναρτημένα τα τεύχη της παρούσας διακήρυξης. 

8.  Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιμες ημέρες στον υπεύθυνο κ. Γεώργιο Βαρβούνη τηλ. 2651008382.  

9.   δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό Κ.Α. 4129 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

10. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες:  

           ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ- ΑΘΗΝΑ  
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο  πείρου - Ιωάννινα.  

11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι απόδειξης με την 
καταβολή ποσού των είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) (απόφαση Π.Σ. Συν. αριθμ. 296/28-2-91, 848/23-6-05 & 7814/28-2-
13), στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάθε ημέρα κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26510 - 07130-7927, FAX. 07001 

12. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Κεφάλαια και Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

KΕΦΑΛΑΙΟ Α :    ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  :     Σ ΝΤΑΞ  ΤΕΧΝΙΚ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  :     ΑΞΙΟΛΟΓ Σ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟ  ΕΡΓΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε :    ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΜΜΟΡΦΩΣ Σ 

ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ Ι   :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛ Σ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ ΙΙ :   ΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

   πόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής 

   πόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ ΙΙΙ :  ΣΧΕΔΙΟ Σ ΜΒΑΣ Σ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    1-6-2016 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

(Υπογραφή) 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
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KΕΦΑΛΑΙΟ Α   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Διακήρυξης 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι: α) η προμήθεια περίπου 150.000 λίτρων υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου 
από το εργοστάσιο μέχρι την τοποθέτηση στις δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών (3) δεξαμενών 
εγκατεστημένων στους χώρους του Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με 
δικαίωμα προαίρεσης για άλλους  έξι (6) μήνες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους 
Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτήςΟι απαιτήσεις 
σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών και τον ανάδοχο περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Δ και Ε (Περιγραφή του 
Αντικειμένου και Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης).  

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί 

I.  Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

II.  Στοιχεία της σύμβασης 

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη 
υπηρεσία.  

Αναθέτουσα Αρχή: το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας. 

Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να 
εκτελέσει την υπηρεσία. 

Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της υπηρεσίας και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη 
διακήρυξη και τα τεύχη με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.   παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές 
των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

  σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται 
από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των Κοινοτικών Κανονισμών 
περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. 

 ΑΡΘΡΟ 3: Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης 

 

1.  Περίληψη αυτής της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης στις 2 Ιουνίου 2016. 

2.  Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις στις 2 Ιουνίου 2016. 

3.    δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, 
πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 
3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 

Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της διακήρυξης (Άρθρο 3).  

  διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου των τευχών της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  
http://uoi.gr/services/economic/supplies, καθώς επίσης και στον  ιστότοπο της διαύγειας. Στην περίπτωση αυτή 
τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα 
αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.   αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων 
θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται έναντι απόδειξης με την καταβολή ποσού των είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) 
(απόφαση Π.Σ. Συν. αριθμ. 296/28-2-91) στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές 

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


 
6 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες 
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 17 
παρ. 2 περ. α’ του παρόντος. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητούν μόνο γραπτώς (με επιστολή, Fax ή e-mail) διευκρινήσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέσα σε 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα 
ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
supplies@cc.uoi.gr, αναφέροντας στο θέμα τον αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και 
εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail).   αποστολή της έγγραφης 
απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των 
προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Μεταβατικό κτήριο - 2ος όροφος, κ. Κωνσταντίνου 
Χαρίση, τηλ. 2651007130 – 2651007333, fax 2651007001, Ιωάννινα. 

Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – 
τροποποιήσεις. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Αναθέτων, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων 
που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα 
και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site. 

Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της 
διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
διακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαίωμα Συμμετοχής 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α)  Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

(β)  Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

(γ)  Κοινοπραξίες, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της σύμβασης σε κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 39, παρ. 2, Π.Δ.60/2007). 

2.  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

3.  Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει 
ατομικά προσφορά, δε δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε 



 
7 

αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 6: Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο άρθρο, εφόσον ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης. Στο διαγωνισμό 
δε γίνονται δεκτοί: α) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 
Δημόσιο, β) όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια, γ) όσοι αποκλείστηκαν 
τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια  πηρεσία ή Ν.Π. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δ) 
όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο Α των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:  

Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και 
επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης,   
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 157 παραγρ. 1α 
του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 160/08-08-14) και στο άρθρο 25 του Π.Δ. του 118/2007.   εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 
από αυτόν στην αρμόδια  πηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

   1) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
   2) Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του : 

α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο 
άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι : 

1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕ  του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-
29.1.1998 σελ. 1), 
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-  25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 
3.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48) 
4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 
με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05, 
5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 
6. για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία, 

β. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παραγρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

 Στην περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλου 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) αφορά τους 
διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον 
πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του 



 
8 

ΠΔ 60/07 ότι : 
1) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 
2) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 
3) δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των 
δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ), 
4)  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική του 
ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 
5)  Δεν έχει καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής - εξυγίανσης του άρθρου 99 του 
ΠτΚ, όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του  από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης ότι δεν 
έχει εκδοθεί   απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή- εξυγίανση. 
6)   έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, 
7)    δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές  

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 ***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται για 
αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή) με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α 
 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:  
 (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης    

(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από     διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007  

 (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας     
 (δ)  Ότι δεν είναι ένοχοι ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
Υπηρεσία    

    (ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
(ζ). ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
(στ). ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο 
προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

7. Απόδειξη καταβολής ποσού των είκοσι ΕΥΡΩ (20 €) στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόμενους 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 τους 
την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις  περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ 
και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, και υπογράφονται αντιστοίχως απ' 
αυτούς 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
  Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως  φάκελο. 

: Δικαιολογητικά φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού, εκτός του πίνακα συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε, θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό ενοικίαση δεξαμενών υγρού αζώτου, χωρητικότητας δύο (2) περίπου των 
5.000lt και μία (1) περίπου των 3.000lt.  

2. Φύλλο προδιαγραφών υγρού αζώτου. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες  πηρεσίες, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου/προμηθευτή 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,  (I.S.O. 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδονται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ 
μέρους του αναδόχου/προμηθευτή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, (I.S.O. 14001:2004 ή άλλου 
ισοδύναμου). 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
  Οικονομική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ Β 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίως φάκελο. 
 
 

Άρθρο 7: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα   Τετάρτη  15 Ιουνίου  2016 και ως 
ώρα 12:00 μ.μ  στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

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 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
, Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα σε δύο αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. 
 

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
   λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό …………………… 
 Ο αριθμός της διακήρυξης …………………. 
   ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού …………………………. 
 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 
2. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου (συσκευασίας). 
3.   Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε 

ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

   

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α        με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                        Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσης διακήρυξης. σε δύο (2) αντίτυπα.  

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β        με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα , σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.  

   τεχνική προσφορά (πίνακας  Παραρτήματος Α) 

    τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ        με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα  και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.   Οικονομική Προσφορά θα 
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 
ΠΑΡΑΡΤ ΜΑΤΟΣ Β, της παρούσης διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο.  
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 Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών. 

 Οι τιμές, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε Ε ΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δε θα γίνονται αποδεκτές. 
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης 

Άρθρο 8: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 180  ημέρες  από την επομένη της ημερομηνίας της διενέργειας 
του διαγωνισμού .   ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα άλλων 180  ημερών. Οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο από την παρούσα διακήρυξη χρόνο, που 
υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού , καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την 
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
3.   ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το σύστημα 
τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την  πηρεσία,(το αργότερο σε (5) πέντε ημέρες ) πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν μέσα σε τρείς (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν 
και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους ,αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
4.   ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της  πηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. 
Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

               Άρθρο 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση από την Επιτροπή 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, 
οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.   διαδικασία αποσφράγισης είναι 
αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση 

Το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην  πηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
.Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν.  
   αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
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Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο.  
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. 
Γ) Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  
Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει την 
εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά 

Άρθρο 10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.   κατακύρωση θα 
γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο που θα αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, 
τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές κρίνονται από 
την αρμόδια Επιτροπή: α) ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή β) επουσιώδεις. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.118/2007. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 
όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της  πηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.118/2007. 

 Άρθρο 11  Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών: 
 
 α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής 
Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και 
οικονομικής αξιολόγησης. 
β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που 
αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη. 

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής 

αξιολόγησης. 
γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών τους προσφορών, κατά 
φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή συνολικά. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. 
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η 
παρούσα προκήρυξη. 
  κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, στον 
υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή συνολικά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 
αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας 

Άρθρο 12: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  
  Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

 δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

 προκήρυξης. 

 έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο. 



 
12 

 έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

 δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

 αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό 
προβλέπεται από τη προκήρυξη. 

 υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 

 παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Προσφορές που απορρίπτονται 
για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

  Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του  ποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
 

Άρθρο13: ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης, να 
αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από 
τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως: 
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε 
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο14 
Εγγυήσεις 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) 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.  
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη 
μετάφραση. 

 Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα 
δίνεται σε ευρώ (€). 
1. Εγγύηση Συμμετοχής : 
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ)  

  

β.   εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η 
αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
γ.   εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συvoλικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
β.   εγγύηση συμμετοχής επίσης επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 
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τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από αυτά.  
γ.Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ). 
Επισημαίνεται ότι : 
1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 
του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς του διαγωνιζομένου. 
2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 
5 του άρθρου 25 του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
3. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης 
υποδείγματα. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που 
καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. 
4.Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η 
αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών. 
5.Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Άρθρο 15, ή να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή  του  στο  
διαγωνισμό,  κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Δημοσίου. 

 

Άρθρο 15: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 
Π.Δ. 118/2007.  
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτού σε αυτόν και της διενέργειάς του, ως και την 
κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν 
την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο γίνεται η 
κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.  
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 
φορέα, ως εξής:  
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της 
διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
  ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.  
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε 
προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση των στοιχείων.  
  ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και εκδίδεται η σχετική 
απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού, από το αποφασίζον όργανο.  
  ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.  

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 
της αναθέτουσας αρχής.  
  ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται.   ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και το 
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αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.  
δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο 
προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  
  ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του 
οποίου στρέφεται.   ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και 
το αποφασίζον όργανο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 
ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός των προαναφερθέντων, δεν γίνονται 
δεκτές.  
4.   σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
 πηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της 
σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.  
5. Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανή προσφυγή) κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 
118/2007, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.   εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.  
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους ΣΤ1 και ΣΤ2 προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του 
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό 
Εισόδου Κ.Α.Ε. 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).  
 
 

Άρθρο 16: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.   κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
Κατακύρωσης.  

2.   κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει στο σύνολο του έργου, κατά την κρίση του Πανεπιστημίου.  

3.   κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.  πό την επιφύλαξη 
όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.  

5.   προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής 
από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την 
άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο 
χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά 
μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.  

6. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε το 
Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από 
τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

7.   Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και 
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την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

8. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  

9. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την 
συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της σύμβασης.  

10. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.  

11. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα:  

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται 
άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα 
στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια.   Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή 
της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 
Σύμβαση.  

13. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης 
θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση 
της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης 
απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την 
αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

14. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της 
συνολικής τιμής των υπηρεσιών, που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., και θα παραμείνει στην Αναθέτουσα 
Αρχή δύο (2) μήνες πέραν της λήξης της σύμβασης.  

15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα.  

16. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

17. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας.  

18.   εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 
του ΠΔ 118/2007 και τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τις εν λόγω προς ανάθεση υπηρεσίες.  

19.   απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον ανάδοχο.  

20. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε 
αυτήν είναι ισχυρή.  

21.   σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου 
κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στη 
διακήρυξη.  

22. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη πρόσθετων, συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, αυτές μπορούν να 
ανατεθούν στον Ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη διακήρυξη μόνο στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.   πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου 
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που τυχόν θα προκύψει θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία με την αμοιβή των σχετικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην αρχική Σύμβαση και στις κοστολογήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και οι 
οποίες δεν αναπροσαρμόζονται. 

. 
 

ΑΡΘΡΟ 17:  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.   παράδοση του αζώτου θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα έγγραφης παραγγελίας. Ο 
προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας.  

2.   παράδοση θα γίνεται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 
 πηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει. 

3. Ο προμηθευτής θα δέχεται παραγγελίες από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας. Ο προμηθευτής δε θα πρέπει να δέχεται παραγγελίες 
από τρίτα πρόσωπα πλην αυτών που του γνωστοποιούνται κατά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης. 

4. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατέθηκε. 

5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το Πανεπιστήμιο εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής 
του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Πανεπιστημίου να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς το Πανεπιστήμιο. 

ΑΡΘΡΟ 18: Πληρωμή - Κρατήσεις 

1.      Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

2.      Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

3.   πληρωμή του προμηθευτή γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδίδει ο ίδιος με κάθε παράδοση, με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο 
φορολογικής ενημερότητα, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή. 

4.      Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος 
εισοδήματος. 

5.      Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν 
θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών 
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

6.      Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους του  πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

7.      Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται 
από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που και με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

8.      Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project 
leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των 
σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου.   
Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / 
κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές 
σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.   

9.        πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει 
τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
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10.    προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) 
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο 
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.). 

ΑΡΘΡΟ 19: Παραλαβή - Τόπος και χρόνος παράδοσης 

1.   παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα 
γνωστοποιηθεί  στον προμηθευτή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής δε θα πρέπει να δέχεται 
παραγγελίες από τρίτα πρόσωπα πλην αυτών που θα του γνωστοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
παράδοση του αζώτου θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Ο προμηθευτής φέρει 
τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας.   παράδοση του αζώτου θα γίνεται παρουσία του 
υπευθύνου του Πανεπιστημίου.   παράδοση θα γίνεται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την  πηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει. Σε 
περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον 
προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις (άρθρο 32, του ΚΠΔ, Π.Δ. 118/07). 

ΑΡΘΡΟ 20: Ανωτέρα Βία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 
2.   απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 
 (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του  καταστήματος του αναδόχου,  

 
(2)  Πλημμύρα,  

 
(3)  Σεισμός,  

 
(4)  Πόλεμος, κ.λ.π. 

 
           (5)Γενική   ή   μερική   πυρκαγιά   στο   κατάστημα 
 
           (6) Εμπορικός   αποκλεισμός   μεταφορών   (Διεθνούς Δικτύου)

 

 

           (7)Εμπορικός   αποκλεισμός   εισαγωγής   (EMBARGO) 
 

 
 

4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 
 Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου καθαρισμού, με την υποχρέωση της μηνιαίας 
αμοιβής του αναδόχου από το Πανεπιστήμιο κανονικά 

ΑΡΘΡΟ 21: Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, 
υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 
κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψή του, κατά 
την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Την αυτή υποχρέωση 
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επιβάλλει και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και συνεργάτες ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη  γνώση και συμφωνούν με τις 
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν, ενόψει της εκτέλεσης του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση, 
απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 
διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.  Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους 
κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, 
διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

ΑΡΘΡΟ 22: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

1.      Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την προμήθεια 
αζώτου, ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος. 

2.      Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 
και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5.      Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

6.      Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει  

ΑΡΘΡΟ 23: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 
1.  Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Ν. 
Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

[1] Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 
3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό 
εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. 
[2] Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007). 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιων σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ. Α’/10-7-2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99. 

 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα κατά την κατακύρωση να προβεί σε αύξηση ή μείωση των ποσοτήτων 
των υπό προμήθεια ειδών, με ανάλογη τροποποίηση του κόστους, κατόπιν Πράξης – Απόφασης του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.   αυξομείωση μπορεί να γίνει σε ποσοστό έως 15%, με την προϋπόθεση μή 
υπερβάσεως του προϋπολογιζόμενου ποσού στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και κατόπιν έγκαιρης 
ενημέρωσης του προμηθευτή από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07. 

 Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου. 

 Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 

    πηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου  οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση έως και για έξι  (6) ακόμη έτος, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη 
λήξη της σύμβασης 

 Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου της προμήθειας, χωρίς την έγκριση του 
Πανεπιστημίου. 

 



 
19 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά 

Μέρος Α: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει: 

1.  Τους Ειδικούς Όρους σε μορφή φύλλου συμμόρφωσης (ημερομηνία -υπογραφή και σφραγίδα) του κεφαλαίου Ε  

 προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών 

2.  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να συνταχθεί –επί ποινή 
αποκλεισμού - σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ Ι. Όλοι οι πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Οι τιμές που 
θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του Έργου και αποκλείεται οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας. 

3. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την  πηρεσία. 

4.   τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  

5. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

6. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.  

7.   μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

8.   υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.   ευθύνη όμως για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:                                           
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

  τελική επιλογή του Προμηθευτή  θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007). 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη τιμή εκ των προσφορών οι οποίες έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης Διακήρυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:                            

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  

   συνολική εκτιμώμενη ποσότητα υγρού αζώτου υπολογίζεται περίπου σε 100.000 lt. ετησίως ή σε 150.000 

lt για (18) δέκα οκτώ μήνες. 

   προβλεπόμενη πίστωση αφορά:  

α) Το ενοίκιο τριών (3) δεξαμενών υγρού αζώτου, χωρητικότητας δύο (2) των 5.000 lt περίπου και μιας 

(1) των 3.000 lt περίπου, εγκατεστημένες σε δύο σημεία της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, 

(εγκαταστάσεις Τμημάτων Χημικού–Φυσικού και εγκαταστάσεις εργαστηρίων Τμήματος Μηχανικών 

Επιστήμης  λικών),  

β) τα μεταφορικά μέχρι την τοποθέτηση του υγρού αζώτου στις παραπάνω δεξαμενές (ενδεικτικά ένα 

(1) δρομολόγιο το μήνα) και  

γ) Την εκτιμώμενη ποσότητα υγρού αζώτου για τις παραπάνω δεξαμενές, περίπου 100.000 λίτρων για 

χρονικό διάστημα ενός(1) έτους. 

   εγκατάσταση συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση των δεξαμενών θα γίνεται με ευθύνη του 

προμηθευτή και δε θα βαρύνει σε καμία περίπτωση το Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι οι βάσεις 

τοποθέτησης των δεξαμενών είναι έτοιμες με δαπάνες του Πανεπιστημίου. 

 Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, θα γίνεται αναλυτικά περιγραφή μετατροπής των κυβικών μέτρων (m
3
) των 

Δελτίων Αποστολής σε λίτρα ή θα εκδίδονται και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής σε λίτρα, έτσι ώστε να 

είναι ακριβής ο έλεγχος κατά την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και αποπληρωμή των τιμολογίων. 

 Οι παραγγελίες από τους χρήστες (ορισμένους με Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη) θα πρέπει να 

υλοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:       ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(α) Για την α) προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων lt 
υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου από το 
εργοστάσιο μέχρι την τοποθέτηση στις 
δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών 
δεξαμενών εγκατεστημένων στους χώρους του 
Πανεπιστημίου  

(β) 

(γ) (δ) (ε) 

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/Κ  
ΑΠΑΙΤ Σ   

ΑΠΑΝΤ Σ  
 ΠΟΨ ΦΙΟ   

ΠΑΡΑΠΟΜΠ  

1. Τεχνική 
περιγραφή 
ειδών 

ΑΖΩΤΟ ΣΕ  ΓΡ  ΜΟΡΦ  ΝΑΙ   

Να πληροί ως προς τη σύστασή του τους όρους της 
ισχύουσας ελληνικής φαρμακοποιίας.  

Καθαρότητας Ν50(≥5099,999%), με προσμίξεις σε 
υγρασία και οξυγόνο <3ppm 

ΝΑΙ 

  

2. Πιστοποιητικό 
ανάλυσης 
περιεχομένου 

Ο προμηθευτής εφόσον ζητηθεί από το Π.Ι. θα 
υποβάλλει πιστοποιητικό ανάλυσης για την 
παραδοθείσα ποσότητα.  

ΝΑΙ 
  

3. ποχρεώσεις 
αναδόχου- 
προμηθευτή 

  εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή ή 
αντικατάσταση των δεξαμενών θα γίνεται με ευθύνη 
του προμηθευτή και δε θα βαρύνει σε καμία 
περίπτωση το Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι οι 
βάσεις τοποθέτησης των δεξαμενών είναι έτοιμες με 
δαπάνες του Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ 

  

Για τις παραδόσεις υγρού αζώτου που θα 
εκτελούνται μηνιαίως σύμφωνα με τις παραγγελίες 
θα εκδίδονται Δελτία Αποστολής με τιμή μονάδος το 
λίτρο και στο τέλος εκάστου μήνα θα εκδίδεται 
τιμολόγιο με τιμή μονάδος το λίτρο, έτσι ώστε να 
είναι ακριβής ο έλεγχος κατά την εκκαθάριση, 
ενταλματοποίηση και αποπληρωμή των τιμολογίων. 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με υγρό άζωτο εντός 
τριών (3) ημερών από την αποστολή της 
παραγγελίας.  

ΝΑΙ 

  

  παραγγελία θα αποστέλλεται με φαξ ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί εγκύρως να 
πιστοποιηθεί ο χρόνος αποστολής, το περιεχόμενο 
καθώς και η λήψη αυτής από τον προμηθευτή.  

ΝΑΙ 

  

Καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών ΝΑΙ   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(α) Για την α) προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων lt 
υγρού αζώτου, β) μεταφορά του αζώτου από το 
εργοστάσιο μέχρι την τοποθέτηση στις 
δεξαμενές, και γ) την ενοικίαση τριών 
δεξαμενών εγκατεστημένων στους χώρους του 
Πανεπιστημίου  

(β) 

(γ) (δ) (ε) 

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/Κ  
ΑΠΑΙΤ Σ   

ΑΠΑΝΤ Σ  
 ΠΟΨ ΦΙΟ   

ΠΑΡΑΠΟΜΠ  

στην παράδοση του αζώτου μετά την παρέλευση της 
ως άνω οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται την 
επιβολή προστίμου ίσου προς την αξία της 
ποσότητας που επρόκειτο να παραδοθεί.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών πέραν του προβλεπομένου για την 
προμήθεια αζώτου, ο ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

ΝΑΙ 

  

Ο προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τον τρόπο και 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μπορεί να ανταποκριθεί σε χρόνο 
μικρότερο των τριών ημερών, καθώς και κατά την 
διάρκεια των αργιών.  

ΝΑΙ 

  

4. Προσωπικό και 
οχήματα του 
προμηθευτή 

Το υπεύθυνο για την διακίνηση προσωπικό πρέπει να 
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να τηρούνται οι 
απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλουν οι διεθνείς 
(ADR) και εθνικοί κανονισμοί όπως αυτοί ισχύουν.  

ΝΑΙ 

  

Τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για 
την διακίνηση του προϊόντος θα πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλουν οι διεθνείς 
(ADR) και εθνικοί κανονισμοί όπως αυτοί ισχύουν.  

 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤ ΜΑ Ι 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τόπος ………………………… 

 μερομηνία …………………… 

 

 

Για την Εταιρεία  

(Ονοματεπώνυμο,  πογραφή & Σφραγίδα) 

 ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

1. 

 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

Επιβαρύνεται με μηνιαίο ενοίκιο για κάθε 
δεξαμενή : 

α. Δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 
5.000lt 

β. Δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 
5.000lt 

γ. Δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 
3.000lt 

 

 

12 μήνες  

2. 

 

ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 

Ανέρχεται σε €/λίτρο : 

 

 
 

100.000 
λίτρων  

3. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΖΩΤΟΥ 

Μεταφορικό κόστος €/δρομολόγιο : 

 

 
 

12 
δρομολόγια  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : …….……………………… 

(ολογράφως) ……………………………………………………….………………………………………….……………………………………………… 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.): ……..…………………….. 

(ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ……../2016 
  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας …………………………. 

Κατάστημα         …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  …………………………..       μερομηνία έκδοσης   ……………… 

                                                                                                       Ε ΡΩ. ………………………………… 

  Προς: 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

  ΕΓΓ  ΤΙΚ  ΕΠΙΣΤΟΛ  Σ ΜΜΕΤΟΧ Σ ΑΡ. …………    Ε ΡΩ   ……….. 

-      Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των Ε ΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………………..…. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις 
το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... 
σύμφωνα με την υπ. αρ.     /2016 Διακήρυξή σας. 

-        παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

  

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

  

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

  

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

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

  

(Σ ΜΕΙΩΣ   ΓΙΑ Τ Ν ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη Διακήρυξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
 πουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ..…../2016 
  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                ………………………….     (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )     ………………………………………..         

 μερομηνία έκδοσης   ………………                                    

                                                                                                   Ε ΡΩ. ………………………………………… 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 ΕΓΓ  ΤΙΚ   ΕΠΙΣΤΟΛ  ΚΑΛ Σ ΕΚΤΕΛΕΣ Σ  ΑΡ. ……  Ε ΡΩ   ……….. 

  

-      ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των Ε ΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..………………………………………………………………………………………………….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται 
η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της που υπέγραψε μαζί σας 
για τη προμήθεια ……………………………………(Αρ. Δ/ξης ……./2016) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...Ε ΡΩ αυτής.  

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

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

-       παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
 πουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ …../2016 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

              Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Υ Μ Β Α Σ H 
 

Στα Ιωάννινα σήμερα την   …………. 2016 μεταξύ: 
Αφενός 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 της 
παρούσας από τον ……………………………………………………….., 
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………., με ΑΦΜ ………………………της ΔΟ  ……………………, που 
εδρεύει στο ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
……………………………………….., με ΑΔΤ ……………………., ΑΤ ………………………………., 
μετά από τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της …………… και την αριθμ. πρωτ. …….   Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατακυρώνει  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο όνομα του 
δευτέρου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», και αυτός 
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης που του κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 
αποδεκτά, τα εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί α)η προμήθεια περίπου 100.000 λίτρων υγρού αζώτου, β)η μεταφορά του 
αζώτου από το εργοστάσιο μέχρι την τοποθέτηση στις δεξαμενές, και γ) η ενοικίαση τριών (3) δεξαμενών 
εγκατεστημένων στους χώρους του Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ,με δικαίωμα προαίρεσης 
για άλλους έξι (6) μήνεςς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους Ειδικούς Όρους στα 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης ……2016. 
 
Άρθρο 2: Αμοιβή Υπηρεσιών – Τίμημα – Τρόπος Πληρωμής  - Κρατήσεις. 
 
1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ήτοι προμήθειας ενδεικτικής ποσότητας υγρού 

αζώτου 100.000 λίτρων, μίσθωσης τριών (3) δεξαμενών, καθώς και μεταφοράς του,  ανέρχεται στο ποσό των  
……………………Ε ΡΩ (……….€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή στο ποσό ………………………………..Ε ΡΩ  (………€) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 Συγκεκριμένα, οι τιμές των προσφερομένων ειδών είναι οι ακόλουθες: 
α. Ενοίκιο δεξαμενών υγρού αζώτου: 

 Δεξαμενή χωρητικότητας ……. λίτρων: ….. € ανά δεξαμενή μηνιαίως χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 

 Δεξαμενή χωρητικότητας ……. λίτρων :….. € μηνιαίως χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 
 

β. Υγρό άζωτο : …….€ /λίτρο χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 

γ. Μεταφορικά αζώτου : ………. € ανά δρομολόγιο χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑ 4129 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

3.   πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδίδει ο ίδιος με κάθε παράδοση, και σε 
χρόνο όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την έκδοσή τους, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 
όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητα, 
μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών 
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.  

4.   πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες υπηρεσίες όπως 
προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Κεφαλαίου 
Α της σχετικής  διακήρυξης. 
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6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών 
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

7. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους του  πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

8.   εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

9. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης, η δε καταβολή θα γίνεται μετά την έκδοση σχετικού πρακτικού διαπίστωσης 
εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή. 

Άρθρο 3: Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παροχής-Παράδοσης των υπηρεσιών φύλαξης  

1.   παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης , κατόπιν παραγγελίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα 
γνωστοποιηθεί  στον προμηθευτή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής δε θα πρέπει να δέχεται 
παραγγελίες από τρίτα πρόσωπα πλην αυτών που θα του γνωστοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
παράδοση του αζώτου θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Ο προμηθευτής φέρει 
τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας.   παράδοση του αζώτου θα γίνεται παρουσία του 
υπευθύνου του Πανεπιστημίου.   παράδοση θα γίνεται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.       

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την  πηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει.  
Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον 
προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις (άρθρο 32, του ΚΠΔ, Π.Δ. 118/07). 

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

1.   παράδοση του αζώτου θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα έγγραφης παραγγελίας. Ο 
προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας.  

2.   παράδοση θα γίνεται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 
 πηρεσία, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει. 

3. Ο προμηθευτής θα δέχεται παραγγελίες από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο προμηθευτής δε θα πρέπει να δέχεται 
παραγγελίες από τρίτα πρόσωπα πλην αυτών που του γνωστοποιούνται κατά την υπογραφή της παρούσης 
σύμβασης. 

4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.  

5. Ο Aνάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατέθηκε. 

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το Πανεπιστήμιο εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής 
του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Πανεπιστημίου να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς το Πανεπιστήμιο. 

8. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την προμήθεια 
αζώτου, ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος 

9. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 
και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

10. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

11. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.  
 

Άρθρο 5: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο 
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Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού …………………………….. της ………………………………….., για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας, με χρόνο ισχύος δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της παρούσης σύμβασης. 
Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης 
του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το 
Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε 
ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Άρθρο 7
ο
: Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης σε τρίτον. 
 
ΆΡΘΡΟ 8

ο
:   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
(β)  αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, 
(δ)  αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε)  αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
στ)  αν διαπιστωθούν παραβάσεις του Αναδόχου σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής 

και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και εάν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι εκ μέρους του 
Αναδόχου δεν καταβάλλονται οι νόμιμες και συμφωνηθείσες αμοιβές. 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου 
1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε 

όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη 
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές 
που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. 

2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης 
πέραν του προβλεπομένου ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και 
μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι εργάσιμων ημερών 
πέραν του προβλεπόμενου μη παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Για τη 
διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34  παράγραφοι 4, 5 και 6 
του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία.  

ΆΡΘΡΟ 9
ο
:   Ανωτέρα Βία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

2.   απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται 
ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών παροχής 
φύλαξης, β) Πλημμύρα, γ) Σεισμός, δ) Πόλεμος, κ.λ.π.  

3. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
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είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

4. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης των εργασιών φύλαξης. 

ΆΡΘΡΟ 10
ο
:   Τροποποίηση της Σύμβασης 

  σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

1.   εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 
πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και δη αυτά των Ιωαννίνων. 

ΆΡΘΡΟ 12
ο
:  Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

  παρούσα σύμβαση τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του π.δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: 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 
τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα 
εξής: 

1.   διακήρυξη αριθμ. ……2016 
2.   από …………… προσφορά του αναδόχου 

ΆΡΘΡΟ 14
ο
:   Λοιποί Όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου  οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση έως και για άλλους έξι μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη 
λήξη της σύμβασης. 

4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 
όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και 
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το 
άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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