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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Εξοπλισμού για τον Καθαρισμό και 
Υποκυττάριο Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
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 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του  . 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α  /2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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12. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» 

13. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων   προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

14. Του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ 194/Α/10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής 
εφαρμογής του βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών 

15. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400    /2012). 

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

17. 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). 

18. Το πρωτογενές αίτημα υπ.αρ 13410/20-4-16 την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό» (ΑΔΑΜ 
16REQ00466131) 

19. Την απόφαση έγκρισης του πρωτογενούς (16REQ00466176). 
20. Την υπ’αριθ. 13261Γ/27-01-2016  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΨΙΕ469 7Η-17Ψ) 
21. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αριθμ. Συνεδρ. 1441/145/10-5-2016 η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους 

όρους της παρούσας. (ΑΔΑΜ  16REQ00466176) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Εξοπλισμού για τον Καθαρισμό και 
Υποκυττάριο Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου 
2005ΣΕ4600046 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Νομαρχιακό Τύπο. Τέλος, το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από το γραφείο του Τμήματος 
Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13

Η
 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη 

Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2
ος

 όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει 
συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 

13-7-2016 Τετάρτη 10.00 

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  
2. Συνεταιρισμοί  
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3. Ενώσεις προμηθευτών και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το 
περιεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ 
όσον η λήψη ορισμένης νομικής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης 
Δεν γίνονται δεκτοί:  
Α) Όσοι έχουν τιμωρηθεί με προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημοσίου τομέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 34,παρ.5 περ. γ΄του Π.Δ. 118/2007 
 ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης .Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

Άρθρο 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας  ή 
εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή  εναλλακτ ικά οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  
αποστέλλουν τις  προσφορές τους ,  μέχρι  και  την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού ,  12 ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 ημέρα Τρίτη  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 5:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ»  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
Ο αριθμός της διακήρυξης 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου 
Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου (συσκευασίας). 
 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε 
ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 
   
ΥΠΟΦ ΑΚΕΛΟΣ Α         με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗΣ  
                         Περιλαμβάνει  τα δικαιολογητικά  του άρθρου  6  της παρούσης διακήρυξης.  
 
ΥΠΟΦ ΑΚΕΛΟΣ Β         με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ  
Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη.  
Η τεχνική  προσφορά θα περιλαμβάνει :  
α)  το Κεφάλαιο  Γ Αντικείμενο  και  προδιαγραφές  του έργου(Τεχνικά  Χαρακτηριστικά,  Πίνακες  
Συμμόρφωσης,  Γενικές Απαιτήσεις  ) .  
β) Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας 
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καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού.  
 
ΥΠΟΦ ΑΚΕΛΟΣ 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 προμηθευτή. Η Οικονομική Προσφορά θα 
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσης 
διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο. Θα αναγράφονται, οι τιμές μονάδος του κάθε είδους (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και συνολική τιμή για το σύνολο των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και ολογράφως η συνολική τιμή με τον 
αναλογούντα  Φ.Π.Α. και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή. 
2.Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών. 
3.Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). 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.  
4.Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
5.Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο προμηθευτή δε θα γίνονται αποδεκτές. 
6.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. 
7.Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  
9.Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.  
10. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής.  
11. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  
12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, είτε κατά την 
ενώπιόν του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια Επιτροπή.  

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ),  σύμφωνα με το 
συνημμένο  υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής . 



 
 

6 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης 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/ΔΕΥ 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 περ. (4) του εδ. α' της παραγρ. 2 του ΠΔ 118/07, 
γ. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού   
δ. 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. 
ζ.ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο 
προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
η. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,  
 
2.. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι φορολογικά 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

3. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης:  

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 
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           5.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του 
τελευταίου  εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

 
 

6.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους. 

Νομιμοποίηση: 

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ): α.Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, 
β.Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) 
συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, 
γ.  εβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν 
προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των 
τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας. 
δ. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο 
του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην 
αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, 
για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής 
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
α. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή του καταστατικού της 
εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ. 
β. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό 
διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ, 
γ. εβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικών εταιρειών: 
α. Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο 
σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 
β.Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό 
διαχειριστή και εκπροσώπου της, 
γ. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
 
 
Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας της διενέργειας του 
διαγωνισμού . Η 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 120 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. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως  εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 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. 
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 4.Η 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 Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή 
οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής. 
 
Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
απoσφράγισης 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 Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.  
3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους.  
4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  
5.Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό 
6.Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 

7.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. 

 
Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με  με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο 
προμηθευτή που θα αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος 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 Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του Π.Δ.118/2007. 

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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της παρούσας προκήρυξης. 
Προσφορές  που απορρίπτονται  κατά το στάδιο αυτό δε  συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής  
αξιολόγησης. 
γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια. που παρουσιάζει την. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
Η 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 
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υποψήφιο Ανάδοχο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, εκ των 
υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας 
 
Άρθρο 10: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
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. 
Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
αξιολόγησης 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.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού, από το αποφασίζον όργανο.  
Η 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.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων) 
και το 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.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης 
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. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. 
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. Η 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»). 



 
 

10 
 

 
Άρθρο 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να 
μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  
α. Την ημερομηνία έκδοσης  
β. Τον εκδότη  
γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται  
δ. Τον αριθμό της εγγύησης  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  
ζ. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  
β. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα:  
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά  
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης 
διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.  
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 
από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του Κ.Π.Δ. (118/2007). 
 
Άρθρο 12: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή  του Πανεπιστημίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν. 
Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής θα καταθέσει υποχρεωτικά κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εγγυητική 
καλής εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη 
σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της 
κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της.  
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
 Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων των Ιωαννίνων.  
 Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.  

Άρθρο 13: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ- 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα Κεφάλαιο Γ: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και θα παραδοθούν 
σε πλήρη λειτουργία στο νέο κτήριο του Τμήματος  ιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου, σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη 
του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Το Πανεπιστήμιο 
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απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη 
μεταφορά των υλικών. 
Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, χρόνος παραλαβής του συνόλου 
των ειδών θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ποσότητας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να 
παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του ποσοτικού 
και ποιοτικού ελέγχου.  
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 
Η παραλαβή των ειδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση οριστικής 
απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο 
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη 
του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως  εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση 
αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η 
παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της 
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν 
την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της 
προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά 
την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη εκποιούνται ή 
καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν 
γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα 
ισχύοντα. 
Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας (Επιτροπή 
Παραλαβής), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 
 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται κατά τα αναγραφόμενα στο άρθρο 27 
επ. του ΠΔ 118/2007 

 
Άρθρο 14: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
1.Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή.  
2.Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά από την κάθε οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συμβατικού υλικού (άρθρο 35 παραγρ. 1α ΚΠΔ), με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή του, όπως θα 
προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή καθώς και την τεχνική 
προδιαγραφή της Υπηρεσίας. 
3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την  
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος (άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007) και υπό τον όρο ότι δεν 
συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, σύμφωνα με 
τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών.  
β. Τιμολόγιο εξοφλημένο από τον προμηθευτή. 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου Δημόσιου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεμεί 
οφειλή εις βάρος του προμηθευτή. 
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δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
 
4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (δ) και (ε) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
5. Χρόνος εξόφλησης : 
α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά  πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). 
β. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται μέχρι την θεώρηση των οικείων ΧΕΠ από τον Επίτροπο του ΕλΣυν, κατά το 
χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παραγρ. 7 
του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συμβατικού υλικού με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας κλπ). 
7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και το φόρο εισοδήματος καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης 
του παρόντος διαγωνισμού, όπως προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώματα του προμηθευτή κατά την οικονομική του 
τακτοποίηση. Σε ότι αφορά τα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού, σημειώνεται ότι η παρακράτηση 
πραγματοποιείται κατά την πρώτη πληρωμή σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/πληρωμών. 
9.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  έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην 
περιγραφή αυτή 
6. Κρατήσεις 
 Στην προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται 
από τη διακήρυξη (π.χ έξοδα μεταφοράς) όλες οι νόμιμες κρατήσεις περιλαμβανομένης και της κράτησης , 0,1036 % 
υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ). 
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 Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Επίσης, κατά την πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παραγρ. 
2 του Ν. 4172/2013 φόρος προμηθειών (λοιπών αγαθών) 4%.. 
 
Άρθρο 15: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν 
οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και 
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης του υλικού αρχίζει να 
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007). 
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 34 του Π.Δ 118/07 “Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου”. 
 
Άρθρο 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
— Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 
— Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
— Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
— Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 
— Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή,απαράβατους όρους 
— απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
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— Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε   
σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
— Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 
διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
— Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας. 
— Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 
— Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 
— Η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας, εξεταζόμενη 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. 
— Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη και από τις ισχύουσες κατά νόμον 
διατάξεις. 
 
Άρθρο17: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η 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. 
Η 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 
 
Άρθρο 18: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο 
 
Άρθρο 19

ο 
 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
 
Άρθρο 20

ο
 :Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

 
1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια ΤΟΥ διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς 
όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 
2.Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στην Υπηρεσία κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 21: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 
διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 
(Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει το δικαίωμα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού να αυξήσει την ποσότητα μέχρι 30% ή να μειώσει αυτή μέχρι 50% (άρθρο 21 του Π.Δ.118/07), εντός της 
παραπάνω προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
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Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα βάσει του άρθρου 21 του Π.Δ.118/07, είτε να κατακυρώσει την προμήθεια στον 
τελευταίο μειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή 
άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό, είτε να πραγματοποιήσει την προμήθεια και χωρίς διαγωνισμό με τη 
διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 12 & 13 του Ν. 2286/95 των διαπραγματεύσεων, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να 
προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση απ΄ αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες: 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -  ΑΘΗΝΑ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
 
 Η 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).  
 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
  
 
  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
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  «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:                                                           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1.  Μέθοδος Αξιολόγησης  

1.      Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς 
αξιολογούνται  μόνο ο ι  προσφορές που έχουν κριθεί  τεχνικά αποδεκτές και  είναι  σύμφωνες  
με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

2 .       Η αξιολόγηση θα γίνει  ανά ομάδα ξεχωριστά.  

3 .  Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά   είναι  εκείνη που παρουσιάζει  τον 
μικρότερο λόγο (Λ i ) ,  λαμβανομένων υπόψη μέχρι  δύο (2)  δεκαδικών ψηφίων,  της τιμής 
προσφοράς (συγκριτική τιμή)  προς τη σταθμισμένη βαθμο λογία της προσφοράς,  ήτοι :  

            Συγκριτική τιμή  προσφοράς i  
 Μικρότερος λόγος i  =  - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - -- -  
                    Σταθμισμένη  αθμολογία Προσφοράς i  

όπου i= 1 έως 6,  (1=Κατηγορία  Α,  …,  6=Κατηγορία ΣΤ)  

  Συγκριτ ική  Τιμή  (Κόστος  όπως απαιτεί ται  από τη  διακήρυξη)  Προσφοράς  i .  

  Σταθμισμένη  αθμολογία,  δηλαδή το  άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους  
στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξ ιολόγησης επί  τους αντίστοιχους συντελεστές  
βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i .  Τα στοιχεία και  οι  αντίστοιχοι  συντελεστές  
βαρύτητας δίνονται  στο  ΑΡΘΡΟ 2 του παρόντος Κεφαλαίου.  

4 .       Όλα τα επιμέρους στοιχε ία  των ειδών   βαθμολόγησης,  βαθμολογούνται  αυτόνομα με 
βάση τους 100 βαθμούς.  

5 .       Η βαθμολογία των επί  μέρους  στοιχε ίων των προσφορών είναι  100 γ ια τ ις  περιπτώσεις  
που καλύπτονται  ακριβώς όλοι  οι  απαράβατοι  νόμοι .  Η βαθμολογία  αυτή αυξάνεται  μέχρι 
110 βαθμούς για τις  περιπτώσεις  που υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές προδιαγραφές.   

6 .      Η τελική βαθμολογία με  βάση τα παραπάνω κυμαίνεται  απ ό 100 έως 110 βαθμούς.  

7 .       Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λόγου μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί  η  προσφορά 
εκείνη που έχει  τη  μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία.  Σε  περίπτωση ισοβαθμίας και  στην 
τεχνική προσφορά,  ο  Προμηθευτής αναδεικνύεται  με  διαπραγμάτε υση.   

8 .       Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται  στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει  την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά.  

ΑΡΘΡΟ 2.  Κριτήρια Αξιολόγησης -  Πίνακες Κριτηρίων /  Συ ντελεστών  

1.       Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται  στη βαθμολόγηση κριτηρίων του 
κάτωθι  Πίνακα Α,  για όλες τις  κατηγορίες  

2 .       Η αξιολόγηση βασίζεται  στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς για κάθε  
ομάδα.  

3 .       Το κριτήριο Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται  με τον ακόλουθο 
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Συντελεστής Βαρύτητας 70% 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
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ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

Α1 Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές  

100 – 110 70% 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Συντελεστής Βαρύτητας 30% 

Β1 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 100 – 110 30% 

    

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
 

1. Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων των ομάδων. Η αντίστοιχη βαθμολογία κάθε κριτηρίου 
προκύπτει σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών και θα 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών και συγκριτική μεταξύ 
των στοιχείων των διαγωνιζόμενων.  

2. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές προδιαγραφές (απαράβατοι όροι) της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και σε ένα κριτήριο, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές στα κριτήρια αξιολόγησης είναι στην 
αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών.  

4. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.  

5. Η τελική βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 
βαθμούς.  

6. Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.  

7. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στο διαγωνιζόμενο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά.  
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Γ :                                              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
ΟΜΑΔΑ Β: 59.500,00 € (με ΦΠΑ), CVP:38432200-4, 38600000-1 
 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
(Τεμάχια 1) 

Συνολικός Προϋπολογισμός 59.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Σύστημα καθαρισμού και υποκυττάριου εντοπισμού βιολογικών μορίων  

CPV: 38432200-4, 38600000-1 
 
Β1. Αυτοματοποιημένο σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας, CPV: 38432200-4 
Β2. Ορθό μικροσκόπιο φθορισμού, CPV: 38600000-1 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
 
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 
 
Β1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 
1. Αυτοματοποιημένο σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας για προσδιορισμό σακχάρων, αμινοξέων και ανιόντων. Το 

σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής μέρη: 
1.1. Μία (1) αντλία 
1.2. Ένα (1) εισαγωγέα δείγματος 
1.3. Θερμοστατούμενο θάλαμο στηλών 
1.4. Ένα (1) ηλεκτροχημικό ανιχνευτή  
1.5. Ένα (1) αγωγιμομετρικό ανιχνευτή  
1.6. Απαραίτητες στήλες και προστήλες 
1.7. Η/Υ, εκτυπωτή και λογισμικό κατάλληλο για τον έλεγχο του συστήματος, τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων 
2. Όλα τα μέρη του συστήματος που έρχονται σε επαφή με το δείγμα και τα διαλύματα έκλουσης να είναι από 

χημικώς αδρανή υλικά, χωρίς μεταλλικά στοιχεία και να είναι συμβατά τόσο με υδατικά διαλύματα με pH από 0 
έως 14 όσο και με οργανικούς διαλύτες 

3. Να περιλαμβάνει μία αντλία με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 
3.1. Δύο εμβόλων, με μεταβλητή ταχύτητα και προσυμπίεση διαλυμάτων έκλουσης 
3.2. Περιοχή ροών από 0,001 ml έως 10 mL/min τουλάχιστον με βήμα ρύθμισης ροής 0,001 mL/min, χωρίς αλλαγή 

κεφαλών αντλίας. 
3.3. Ακρίβεια ροής και επαναληψιμότητα ροής καλύτερες (λιγότερο) από 0,1%  
3.4. Περιοχή πιέσεων έως τουλάχιστον 5.000 psi 
3.5. Ικανότητα και gradient λειτουργίας με ανάμειξη τεσσάρων (4) διαλυτών με ακρίβεια και επαναληψιμότητα 

ανάμειξης ίση ή καλύτερη από ± 0,5% στα 2 mL/min.  
3.6. Aισθητήρα διαρροών 

4. Σύστημα απαέρωσης με κενό των διαλυτών έκλουσης 
5. Ικανότητα επέκτασης με δεύτερη αντλία με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 

5.1. Περιοχή ροών από 1 μL/min έως τουλάχιστον 100 μL/min και δυνατότητα λειτουργίας σε ροές έως 3 mL/min 
τουλάχιστον. Το βήμα ρύθμισης ροής να είναι 0,1 μL/min ή μικρότερο. 

5.2. Ικανότητα λειτουργίας με τριχοειδείς στήλες εσωτερικής διαμέτρου της τάξεως των 0,5mm 
5.3. Ακρίβεια ροής και επαναληψιμότητα ροής καλύτερες (λιγότερο) από 0,1%  
5.4. Να διαθέτει μία βαλβίδα εισαγωγής δείγματος με βρόγχο της τάξεως των 25 μL, τοποθετημένη σε 

θερμοστατούμενο χώρο. 
6. Να διαθέτει θερμοστατούμενο θάλαμο, με τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα θερμοστατούμενες ζώνες. O 

θερμοστατούμενος χώρος στηλών να έχει περιοχή θερμοκρασιών ίση ή ευρύτερη από 15 έως 70
ο
 C και να δέχεται 

τουλάχιστον δύο (2) αναλυτικές στήλες μήκους 25cm με προστήλες. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου διαρροών. 
7. Να διαθέτει έναν ηλεκτροχημικό ανιχνευτή με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 

7.1. Ικανότητα λειτουργίας με τις τεχνικές άμεσης αμπερομετρίας (dc amperometry) και παλλόμενης 
αμπερομετρίας (pulsed amperometry) 

7.2.  α συνοδεύεται από μία κυψελίδα με ηλεκτρόδιο κατάλληλο για αξιόπιστο προσδιορισμό σακχάρων 
7.3. Όγκος κυψελίδας στο ηλεκτρόδιο εργασίας ίσος ή μικρότερος από 0,2 μL 
7.4. Χαμηλό επίπεδο θορύβου. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

8. Να διαθέτει έναν αγωγιμομετρικό ανιχνευτή με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 



 
 

18 
 

8.1. Περιοχή μετρήσεων τουλάχιστον έως 15000 μS/cm  
8.2. Διακριτική ικανότητα ίση ή καλύτερη από 0,003 nS/cm 
8.3. Ταχύτητα λήψης δεδομένων τουλάχιστον έως 100 Hz 
8.4. Θερμοστατούμενη κυψελίδα αγωγιμότητας με σταθερότητα ίση ή καλύτερη από 0,001

ο
 C 

8.5. Σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. 
9. Σύστημα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων 

9.1. Να περιλαμβάνει λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων το οποίο να λειτουργεί σε Windows 7 ή 
νεώτερο 

9.2.  α ελέγχει όλες τις μονάδες του συστήματος 
9.3. Να συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα 
9.4. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία χρωματογραφημάτων 
9.5.  α διαθέτει αποθηκευμένες μεθόδους για τις στήλες ιοντικής χρωματογραφίας του οίκου 
9.6. Να περιλαμβάνει ανεξάρτητο υπολογιστή με τουλάχιστον 4 GB RAM, σκληρό δίσκο 500 GB, DVD-RW, κάρτα 

γραφικών, πληκτρολόγιο, ποντίκι, έγχρωμο εκτυπωτή laser, Windows 7 και Microsoft Office. 
10. Να συνοδεύεται από στήλη με προστήλη για αξιόπιστο προσδιορισμό σακχάρων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
11. Το σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα λειτουργίας με άλλους ανιχνευτές και φασματόμετρο μαζών. 
 
 
Β2 .  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Φ ΘΟΡΙΣΜΟΥ  
 
1. Το προσφερόμενο εργαστηριακό μικροσκόπιο να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ειδικού εργονομικού 

σχεδιασμού. 
2. Να είναι κατάλληλο για παρατήρηση παρασκευασμάτων σε διερχόμενο φωτισμό φωτεινού πεδίου  και 

φθορισμού με  δυνατότητα επέκτασης σε  τεχνικές σκοτεινού πεδίου,  αντίθεσης διαφορικής συμβολής 
DIC,αντίθεση φάσης,  και πόλωσης.  

3. Να αποτελείται από μεγάλη σταθερή βάση με χαμηλά στη βάση τοποθετημένους διπλούς ομοαξονικούς κοχλίες 
αδρής, μέσης και μικρομετρικής εστίασης (ο μικρομετρικός κοχλίας να έχει βήμα 1μm και να λειτουργεί σε όλο το 
μήκος διαδρομής της τράπεζας). 

4. Οι αμφίπλευροι μικρομετρικοί κοχλίες να διαθέτουν βαθμονόμηση για ακρίβεια στην εστίαση. Το ύψος των 
κοχλιών εστίασης να ρυθμίζεται από τον χειριστή χωρίς εργαλεία για να επιτρέπει τον χειρισμό τους με τα χέρια 
ακουμπισμένα στον πάγκο εργασίας. Οι κοχλίες να είναι από ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό ή από ελαστικό 
υλικό. 

5. Να διαθέτει φωτιστική πηγή LED. Να φέρει φωτιζόμενο διακόπτη O /OFF τοποθετημένο στο εμπρός τμήμα του 
οργάνου.  

6. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με κομβίο συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός, τοποθετημένο σε εργονομική 
θέση στον κορμό του μικροσκοπίου δίπλα στους κοχλίες εστίασης. 

7. Να συνοδεύεται από τριοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 30° και σύστημα διαχωρισμού της δέσμης με 
τριπλή επιλογή 100-0%, 50-50%, 0-100% σε προσοφθαλμίους και  φωτογραφική έξοδο αντίστοιχα. Η κεφαλή 
ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή από 55 έως 75mm.  

8. Να διαθέτει περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών επτά(7) θέσεων, με εργονομική ελαστική επίστρωση 
για εναλλαγή των φακών χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να αγγίζει τους φακούς.    

9. Να έχει διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 188x153mm με προστατευτική, εξαιρετικής αντοχής, κεραμική 

επίστρωση και μετακίνηση του παρασκευάσματος σε περιοχή μεγαλύτερη από 7625mm με κλίμακα βερνιέρου. 
Να συνοδεύεται από σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων το οποίο να επιτρέπει την τοποθέτηση πλακιδίων 
με το ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται ο χείριστής να απομακρύνει και τα δύο χέρια από τους κοχλίες χειρισμού του 
οργάνου. 

10. Η τράπεζα να διαθέτει σύστημα χειρισμού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος για να μπορεί ο χειριστής να ακουμπά τα χέρια 
του στον πάγκο εργασίας κατά τον χειρισμό. 

11. Το σύστημα του χειριστηρίου να επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της σκληρότητας μετακίνησης στους άξονες 
Χ,Υ και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης του χειριστηρίου στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της τράπεζας ώστε 
να είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες. 

12. Να διαθέτει πυκνωτή τύπου Abbe με αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είναι επικεντρούμενος για τεχνική 
Koehler, να φέρει διάφραγμα ίριδας και να δέχεται κατακόρυφη κίνηση με αμφίπλευρους κοχλίες, καθώς και 
ρύθμιση του ανώτατου ορίου μετακίνησης του, για την προστασία των παρασκευασμάτων. 

13. Το διάφραγμα ίριδας να είναι κωδικοποιημένο και να αναγράφονται στο εμπρός τμήμα του πυκνωτή οι σωστές 
θέσεις ρύθμισης του διαφράγματος για την βέλτιστη παρατήρηση με κάθε αντικειμενικό φακό. 

14. Προσοφθάλμιοι φακοί PLA  10x ευρέως οπτικού πεδίου τουλάχιστον FOV 25, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία 
του παρατηρητή και κατάλληλο και για διοπτροφόρους. Κλίμακα βαθμονόμησης 10mm/100 υποδιαιρέσεις και 
κλίμακα βαθμονόμησης με τετράγωνα διαστάσεων 10x10/10 υποδιαιρέσεις προσαρμοζόμενες στους 
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προσοφθάλμιους. 
15. Αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο άπειρο επίπεδους αχρωματικούς, μεγάλης φωτεινότητας και 

απόστασης εργασίας, κατάλληλους για φωτεινό πεδίο  και φθορισμό. ως εξής: 
 10x/0.30, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 11 mm 
 20x/0.50, με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 1.15 mm 
 40x/0.75, με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0.40mm 
 100x/1.30 oil με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0.13mm 

16. Να φέρει σύστημα φθορισμού ως εξής : 
 Φωτιστική πηγή  LED με τουλάχιστον τέσσερα  στοιχεία LED με σταθερά μήκη κύματος στα 365,470 530 και 

620 nm. Να υπάρχει δυνατότητα για τοποθέτηση και 5 στοιχείου LED με μήκος κύματος 405nm , 505, ή 
590nm. Τα στοιχεία LED να διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 10000 Ώρες λειτουργιάς) . Να 
μην απαιτούν επικέντρωση  και να υπάρχει φωτοφράκτης και σύστημα  αυξομείωσης της έντασης τους για 
το κάθε ένα χωριστά,  μέσω εξωτερική μονάδα ελέγχου με οθόνης αφής.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Σύστημα προσπίπτοντος φθορισμού ο οποίος να προσαρμόζεται ανάμεσα στην κεφαλή και στην βάση του 
μικροσκοπίου, μέσα στο οποίο να υπάρχει δίσκος με τουλάχιστον πέντε θέσεις για φίλτρα φθορισμού. 

 Τετραπλό συστήματα φίλτρων φθορισμού κατάλληλο για DAPI , FITC, CY3 και CY5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  
Οι παρακάτω απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα όργανα της ομάδας. Κατά περίπτωση μπορεί να ισχύουν επιπρόσθετες 
ειδικές απαιτήσεις.  

1.  Όλες οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα 
φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.  

2. Το όργανο να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3. Το όργανο να προσφέρεται πλήρες και έτοιμο για λειτουργία στα 220V / 50Hz.  

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Χρόνος 
παράδοσης και εγκατάστασης μικρότερος των (4) τεσσάρων μηνών από την παραγγελία.  

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου υποδοχής στη χρήση του οργάνου 
όπου απαιτείται. H εγκατάσταση και η εκπαίδευση στην λειτουργία του συστήματος πρέπει να περιλαμβάνονται 
στην τιμή του συστήματος. 

6. Ο προμηθευτής να διαθέτει ικανότητα τεχνικής υποστήριξης του οργάνου ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

7. Να φέρει σήμανση CE Mark  

8. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ISO 

9. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να εγγυώνται την παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 (επτά) έτη. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ α/α 
Προδιαγραφής 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΟΣ 

 .1 Αριθμός στηλών για προσδιορισμό 
σακχάρων. 

 1.10 70 
1 

στήλ
η   

73 
2 στήλες 

77 
3 στήλες   

  

 ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ B1 70  77 0,5  

 .2   ΜΙΝ  ΜΑΧ   

 Tουλάχιστον τέσσερα  στοιχεία LED  2.16 30 
4 

στοιχ
εία 

32 
1 

επιπλέον 
στοιχείο 

33 
2 

επιπλέον 
στοιχεία 

  

 Τετραπλό συστήμα φίλτρων 
φθορισμού κατάλληλο για DAPI , FITC, 
CY3 και CY5. 

 2.16 40 
4πλό 
σύστ
ημα 

 44 
5πλό 

σύστημα 

  

 ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  2 70  77 0,5  

  ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ     1  
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ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ α/α 
Προδιαγραφή

ς 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΟΣ 

 .1 Το όργανο να καλύπτεται από εγγύηση 
καλής λειτουργίας 

Γενικές 2 10 
2 έτη 

10.5 
3 έτη 

11 
4 έτη 

  

 Ο προμηθευτής να διαθέτει ικανότητα 
τεχνικής υποστήριξης του οργάνου 
 αθμολογείται η δωρεάν τεχνική 
υποστήριξη του οργάνου  

Γενικές 6 20 
0 έτη 

21 
1 έτη 

22 
2 έτη 

  

 ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ B1 30  33 0,5  

 .2 Επιπλέον εγγύηση καλής λειτουργίας Γενικές 2 10 
1 έτος 

10.5 
2 έτη 

11 
3 έτη 

  

  αθμολογείται η δωρεάν τεχνική 
υποστήριξη του οργάνου  

Γενικές 6 20 
1 έτος 

21 
2 έτη 

22 
3 έτη 

  

 ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  2 30  33 0,5  

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ     1  

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 .1  

1 Αυτοματοποιημένο σύστημα ιοντικής 
χρωματογραφίας για προσδιορισμό σακχάρων, 
αμινοξέων και ανιόντων. Το σύστημα θα 
πρέπει να αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Μία (1) αντλία 
Ένα (1) εισαγωγέα δείγματος 
Θερμοστατούμενο θάλαμο στηλών 
Ένα (1) ηλεκτροχημικό ανιχνευτή  
Ένα (1) αγωγιμομετρικό ανιχνευτή  
Απαραίτητες στήλες και προστήλες 
Η/Υ, εκτυπωτή και λογισμικό κατάλληλο για τον 
έλεγχο του συστήματος, τη συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων ΝΑΙ 

  

2 Όλα τα μέρη του συστήματος που έρχονται σε 
επαφή με το δείγμα και τα διαλύματα 
έκλουσης να είναι από χημικώς αδρανή υλικά, 
χωρίς μεταλλικά στοιχεία και να είναι συμβατά 
τόσο με υδατικά διαλύματα με pH από 0 έως 
14 όσο και με οργανικούς διαλύτες. ΝΑΙ 

  

3 Να περιλαμβάνει μία αντλία με τις ακόλουθες 
ελάχιστες προδιαγραφές: ΝΑΙ 

  

3.1 Δύο εμβόλων, με μεταβλητή ταχύτητα και 
προσυμπίεση διαλυμάτων έκλουσης ΝΑΙ 

  

3.2 Περιοχή ροών από 0,001 ml έως 10 mL/min 
τουλάχιστον με βήμα ρύθμισης ροής 0,001 
mL/min, χωρίς αλλαγή κεφαλών αντλίας. ΝΑΙ 

  

3.3 Ακρίβεια ροής και επαναληψιμότητα ροής 
καλύτερες (λιγότερο) από 0,1%. ΝΑΙ 

  

3.4 Περιοχή πιέσεων έως τουλάχιστον 5.000 psi. ΝΑΙ   

3.5 Ικανότητα και gradient λειτουργίας με 
ανάμειξη τεσσάρων (4) διαλυτών με ακρίβεια 
και επαναληψιμότητα ανάμειξης ίση ή 
καλύτερη από ± 0,5% στα 2 mL/min.  ΝΑΙ 

  

3.6 Aισθητήρα διαρροών ΝΑΙ   

4 Σύστημα απαέρωσης με κενό των διαλυτών ΝΑΙ   
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έκλουσης. 

5 Ικανότητα επέκτασης με δεύτερη αντλία με τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: ΝΑΙ 

  

 Περιοχή ροών από 1 μL/min έως τουλάχιστον 
100 μL/min και δυνατότητα λειτουργίας σε 
ροές έως 3 mL/min τουλάχιστον.  ΝΑΙ 

  

 Το βήμα ρύθμισης ροής να είναι 0,1 μL/min ή 
μικρότερο. ΝΑΙ 

  

 Ικανότητα λειτουργίας με τριχοειδείς στήλες 
εσωτερικής διαμέτρου της τάξεως των 0,5mm ΝΑΙ 

  

 Ακρίβεια ροής και επαναληψιμότητα ροής 
καλύτερες (λιγότερο) από 0,1%  ΝΑΙ 

  

 
Να διαθέτει μία βαλβίδα εισαγωγής δείγματος 
με βρόγχο της τάξεως των 25 μL, τοποθετημένη 
σε θερμοστατούμενο χώρο. ΝΑΙ 

  

6 Να διαθέτει θερμοστατούμενο θάλαμο, με 
τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα 
θερμοστατούμενες ζώνες. O 
θερμοστατούμενος χώρος στηλών να έχει 
περιοχή θερμοκρασιών ίση ή ευρύτερη από 15 
έως 70

ο
 C και να δέχεται τουλάχιστον δύο (2) 

αναλυτικές στήλες μήκους 25cm με προστήλες. 
Να διαθέτει σύστημα ελέγχου διαρροών. ΝΑΙ 

  

7 Να διαθέτει έναν ηλεκτροχημικό ανιχνευτή με 
τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: ΝΑΙ 

  

7.1 Ικανότητα λειτουργίας με τις τεχνικές άμεσης 
αμπερομετρίας (dc amperometry) και 
παλλόμενης αμπερομετρίας (pulsed 
amperometry) ΝΑΙ 

  

7.2  α συνοδεύεται από μία κυψελίδα με 
ηλεκτρόδιο κατάλληλο για αξιόπιστο 
προσδιορισμό σακχάρων ΝΑΙ 

  

7.3 Όγκος κυψελίδας στο ηλεκτρόδιο εργασίας 
ίσος ή μικρότερος από 0,2 μL ΝΑΙ 

  

7.4 Χαμηλό επίπεδο θορύβου. Να αναφερθεί προς 
αξιολόγηση. ΝΑΙ 

  

8 Να διαθέτει έναν αγωγιμομετρικό ανιχνευτή με 
τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: ΝΑΙ 

  

8.1 Περιοχή μετρήσεων τουλάχιστον έως 15000 
μS/cm  ΝΑΙ 

  

8.2 Διακριτική ικανότητα ίση ή καλύτερη από 0,003 
nS/cm ΝΑΙ 

  

8.3 Ταχύτητα λήψης δεδομένων τουλάχιστον έως 
100 Hz ΝΑΙ 

  

8.4 Θερμοστατούμενη κυψελίδα αγωγιμότητας με 
σταθερότητα ίση ή καλύτερη από 0,001

ο
 C ΝΑΙ 

  

8.5 Σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας ΝΑΙ   

9 Σύστημα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων 
 ΝΑΙ 

  

9.1 Να περιλαμβάνει λογισμικό ελέγχου και 
επεξεργασίας δεδομένων το οποίο να 
λειτουργεί σε Windows 7 ή νεώτερο ΝΑΙ 

  

9.2  α ελέγχει όλες τις μονάδες του συστήματος 
 ΝΑΙ 

  

9.3 Να συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα 
δεδομένα ΝΑΙ 

  

9.4 Αυτοματοποιημένη επεξεργασία χρωματ- ΝΑΙ   
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γραφημάτων 

9.5  α διαθέτει αποθηκευμένες μεθόδους για τις 
στήλες ιοντικής χρωματογραφίας του οίκου ΝΑΙ 

  

9.6 Να περιλαμβάνει ανεξάρτητο υπολογιστή με 
τουλάχιστον 4 GB RAM, σκληρό δίσκο 500 GB, 
DVD-RW, κάρτα γραφικών, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, έγχρωμο εκτυπωτή laser, Windows 7 
και Microsoft Office. ΝΑΙ 

  

10 Να συνοδεύεται από στήλη με προστήλη για 
αξιόπιστο προσδιορισμό σακχάρων.  ΝΑΙ 

  

11 Το σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα 
λειτουργίας με άλλους ανιχνευτές και 
φασματόμετρο μαζών. 
 ΝΑΙ 

  

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 2  

1 Το προσφερόμενο εργαστηριακό μικροσκόπιο 
να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ειδικού 
εργονομικού σχεδιασμού. ΝΑΙ 

  

2 Να είναι κατάλληλο για παρατήρηση 
παρασκευασμάτων σε διερχόμενο φωτισμό 
φωτεινού πεδίου  και φθορισμού με  
δυνατότητα επέκτασης σε  τεχνικές σκοτεινού 
πεδίου,  αντίθεσης διαφορικής συμβολής DIC, 
αντίθεση φάσης,  και πόλωσης ΝΑΙ 

  

3 Να αποτελείται από μεγάλη σταθερή βάση με 
χαμηλά στη βάση τοποθετημένους διπλούς 
ομοαξονικούς κοχλίες αδρής,  μέσης  και 
μικρομετρικής εστίασης (ο μικρομετρικός 
κοχλίας να έχει βήμα 1μm και να λειτουργεί σε 
όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας). ΝΑΙ 

  

4 Οι αμφίπλευροι μικρομετρικοί κοχλίες να 
διαθέτουν βαθμονόμηση για ακρίβεια στην 
εστίαση. Το ύψος των κοχλιών εστίασης να 
ρυθμίζεται από τον χειριστή χωρίς εργαλεία για 
να επιτρέπει τον χειρισμό τους με τα χέρια 
ακουμπισμένα στον πάγκο εργασίας. Οι κοχλίες 
να είναι από ειδικό αντιολισθητικό πλαστικό ή 
από ελαστικό υλικό. ΝΑΙ 

  

5 Να διαθέτει φωτιστική πηγή LED. Να φέρει 
φωτιζόμενο διακόπτη O /OFF τοποθετημένο 
στο εμπρός τμήμα του οργάνου.  ΝΑΙ 

  

6 Ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με κομβίο 
συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός, 
τοποθετημένο σε εργονομική θέση στον κορμό 
του μικροσκοπίου δίπλα στους κοχλίες 
εστίασης. ΝΑΙ 

  

7 Να συνοδεύεται από τριοφθάλμια κεφαλή με 
γωνία παρατήρησης 30° και σύστημα 
διαχωρισμού της δέσμης με τριπλή επιλογή 
100-0%, 50-50%, 0-100% σε προσοφθαλμίους 
και  φωτογραφική έξοδο αντίστοιχα.     Η 
κεφαλή ρύθμιση της διακορικής απόστασης 
του παρατηρητή από 55 έως 75mm.  ΝΑΙ 

  

8 Να διαθέτει περιστρεφόμενο φορέα 
αντικειμενικών φακών επτά(7) θέσεων, με ΝΑΙ 
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εργονομική ελαστική επίστρωση για εναλλαγή 
των φακών χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να 
αγγίζει τους φακούς. 

9 Να έχει διπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 
188x153mm με προστατευτική, εξαιρετικής 
αντοχής, κεραμική επίστρωση και μετακίνηση 
του παρασκευάσματος σε περιοχή μεγαλύτερη 

από 7625mm με κλίμακα βερνιέρου. Να 
συνοδεύεται από σύστημα συγκράτησης 
παρασκευασμάτων το οποίο να επιτρέπει την 
τοποθέτηση πλακιδίων με το ένα χέρι χωρίς να 
χρειάζεται ο χείριστής να απομακρύνει και τα 
δύο χέρια από τους κοχλίες χειρισμού του 
οργάνου. ΝΑΙ 

  

10 Η τράπεζα να διαθέτει σύστημα χειρισμού 
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος για να μπορεί ο 
χειριστής να ακουμπά τα χέρια του στον πάγκο 
εργασίας κατά τον χειρισμό. ΝΑΙ 

  

11 Το σύστημα του χειριστηρίου να επιτρέπει την 
ανεξάρτητη ρύθμιση της σκληρότητας 
μετακίνησης στους άξονες Χ,Υ και να έχει 
δυνατότητα τοποθέτησης του χειριστηρίου 
στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της 
τράπεζας ώστε να είναι κατάλληλο για 
δεξιόχειρες και αριστερόχειρες χρήστες. ΝΑΙ 

  

12 Να διαθέτει πυκνωτή τύπου Abbe με 
αριθμητικό άνοιγμα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είναι 
επικεντρούμενος για τεχνική Koehler, να φέρει 
διάφραγμα ίριδας και να δέχεται κατακόρυφη 
κίνηση με αμφίπλευρους κοχλίες, καθώς και 
ρύθμιση του ανώτατου ορίου μετακίνησης του, 
για την προστασία των παρασκευασμάτων. ΝΑΙ 

  

13 Το διάφραγμα ίριδας να είναι κωδικοποιημένο 
και να αναγράφονται στο εμπρός τμήμα του 
πυκνωτή οι σωστές θέσεις ρύθμισης του 
διαφράγματος για την βέλτιστη παρατήρηση 
με κάθε αντικειμενικό φακό. ΝΑΙ 

  

14 Προσοφθάλμιοι φακοί PLA  10x ευρέως 
οπτικού πεδίου τουλάχιστον FOV 25, με 
ρύθμιση για την ανισομετρωπία του 
παρατηρητή και κατάλληλο και για 
διοπτροφόρους. Να διατίθεται κλίμακα 
βαθμονόμησης 10mm/100 υποδιαιρέσεις και 
κλίμακα βαθμονόμησης με τετράγωνα 
διαστάσεων 10x10/10 υποδιαιρέσεις 
προσαρμοζόμενες στους προσοφθάλμιους. ΝΑΙ 

  

15 Αντικειμενικούς φακούς διορθωμένους στο 
άπειρο επίπεδους αχρωματικούς, μεγάλης 
φωτεινότητας και απόστασης εργασίας, 
κατάλληλους για φωτεινό πεδίο  και φθορισμό. 
ως εξής: 

 10x/0.30, με απόσταση εργασίας 
τουλάχιστον 11 mm 

 20x/0.50, με απόσταση εργασίας 
τουλάχιστον 1.15 mm 

 40x/0.75, με ελατήριο προστασίας και 
απόσταση εργασίας τουλάχιστον 
0.40mm ΝΑΙ 
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 100x/1.30 oil με ελατήριο προστασίας 
και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 
0.13mm 

16 Να φέρει σύστημα φθορισμού ΝΑΙ   

17 Φωτιστική πηγή  LED με τουλάχιστον τέσσερα  
στοιχεία LED με σταθερά μήκη κύματος στα 
365, 470, 530 και 620 nm. Να υπάρχει 
δυνατότητα για τοποθέτηση και 5 στοιχείου 
LED με μήκος κύματος 405nm , 505, ή 590nm. 
Τα στοιχεία LED να διαθέτουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής (τουλάχιστον 10000 Ώρες λειτουργιάς) . 
Να μην απαιτούν επικέντρωση  και να υπάρχει 
φωτοφράκτης και σύστημα  αυξομείωσης της 
έντασης τους για το κάθε ένα χωριστά,  μέσω 
εξωτερική μονάδα ελέγχου με οθόνης αφής.  ΝΑΙ 

  

18 Σύστημα προσπίπτοντος φθορισμού ο οποίος 
να προσαρμόζεται ανάμεσα στην κεφαλή και 
στην βάση του μικροσκοπίου, μέσα στο οποίο 
να υπάρχει δίσκος με τουλάχιστον πέντε θέσεις 
για φίλτρα φθορισμού. ΝΑΙ 

  

19 Τετραπλό συστήμα φίλτρων φθορισμού 
κατάλληλο για DAPI , FITC, CY3 και CY5.  ΝΑΙ 

  

 Γενικές απαιτήσεις ομάδας 

1 Όλες οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται 
κατ’ ελάχιστο και να τεκμηριώνονται με 
παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ 

  

2 Το όργανο να καλύπτεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 
  

3 Το όργανο να προσφέρεται πλήρες και έτοιμο 
για λειτουργία στα 220V / 50Hz. 

ΝΑΙ 
  

4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει 
και παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. 
Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης 
μικρότερος των (4) τεσσάρων μηνών από την 
παραγγελία. 

ΝΑΙ 

  

5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει 
το προσωπικό του εργαστηρίου υποδοχής στη 
χρήση του οργάνου όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ 
  

6 Ο προμηθευτής να διαθέτει ικανότητα τεχνικής 
υποστήριξης του οργάνου. 

ΝΑΙ 
  

7 Να φέρει σήμανση CEMark. ΝΑΙ   

8 Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του 
προτύπου ISO. 

ΝΑΙ 
  

9 Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να 
εγγυώνται την παροχή ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 10 έτη. 

ΝΑΙ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ   (τεμάχια 2) 
Συνολικός Προϋπολογισμός 59.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV: 38432200-4, 38430000-8 
 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 1  Σύστημα ιοντικής 
χρωματογραφίας 

1 29.838,70 29.838,70 7.161,30   

 2 Ορθό μικροσκόπιο 
φθορισμού 

1 18.145,20 18.145,20 4.354,80   

ΣΥΝΟΛΟ  47.983,90 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  11.516,10 ΦΠΑ 24%  

  ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
  
Παράρτημα I Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής  
Παράρτημα II Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

εκτέλεσης 
Παράρτημα III Υπόδειγμα Σύμβασης 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ………../ 2016 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  
Ονομασία Τράπεζας  ………………………….  
Κατάστημα          ………………………….  
(Δ/νση οδός -αριθμός  TK fax  )   …………………………..         
 Ημερομηνία έκδοσης    ………………  
                                                                                                          
 ΕΥΡΩ.  …………………………………  
  Προς:  
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  …………     ΕΥΡΩ    ………..  
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 …………………………………. 
(ολογράφως) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ  της εταιρείας ……………………………………….…………………………………………. Δ\νση 
…………………………………………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την 
Εταιρεία 1)  ..................................................  και 2)  ........................................................  ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης 
προμηθευτών ή Κοινοπραξίας),   δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………………………………για την ανάδειξη ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ……./2016 
Διακήρυξή σας. 

  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τι ς  από την συμμετοχή εις  τον  ανωτέρω διαγωνισμ ό  
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 ε ιδοποίησή σας.  

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

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

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

  
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)  
Ο χρόνος  ισχύος πρέπει  να είναι  μεγαλύτερος του ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος τη ς  
προσφοράς,  όπως σχετ ικά αναφέρεται  στη Διακήρυξη) .  
 
 εβαιούται  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  Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. -  
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι I»  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  …………/ 2016  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

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

Ημερομηνία έκδοσης… ………………  
                                                                                                     ΕΥΡΩ.  

…………………………………………  
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΡ.  ……   ΕΥΡΩ    ………..  
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση…………………………………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιρειών 1) .............................   και 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας),  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 
………...ΕΥΡΩ αυτής.  

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

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

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

   εβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας  επιστολών που έχουν δοθεί  στο 
Δημόσιο και  ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνε ι  το  όριο  
των εγγυήσεων που έχει  καθορισθεί  από  το Υπουργείο  Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. -  
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 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ……/ 2016 
Π Α Ρ Α Ρ Τ  Η Μ Α   Ι Ι I  

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 090029284, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ………………………………………………………, και αφετέρου της Εταιρείας με 
την επωνυμία ……………………………….. με ΑΦΜ ………………… της  ΔΟΥ:……………………… (στο εξής καλούμενη 
«Προμηθευτής»), που εδρεύει στην ………………………….. τηλ. …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον κ. ……………………  με ΑΔΤ ………………..  ΑΤ ………………………………….., 
βάσει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. ………., 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής: 
Με την  αριθμ. πρωτ…………………. Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διενήργησε στην 
Ιωάννινα την …………………………  «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Εξοπλισμού για 

τον Καθαρισμό και Υποκυττάριο Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του 

κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΟ 
διαγωνισμός διενεργήθηκε κατά τα νόμιμα και σύμφωνα με την υπ.αριθμ………./2016 Διακήρυξη και τα Παραρτήματα 
αυτής. 
 
Με την από ……..απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων , κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του ανωτέρω  Διαγωνισμού στ……………………………. 
Ήδη σήμερα με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (καλούμενο στο εξής 
«Πανεπιστήμιο» ή « ΠΙ») αναθέτει στ….. δεύτερ....... συμβαλλομ ( καλουμ.... στο εξής «Προμηθευτής ») 
και αυτ.... αναλαμβάνει την  για την προμήθεια Εξοπλισμού για τον Καθαρισμό και Υποκυττάριο 

Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνμε τους ειδικότερους όρους και 
συμφωνίες που ακολουθούν : 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο και ισχύς της Σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης  από 
μέρους του Προμηθευτή προμήθειας …………………………………………….. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσης Σύμβασης, καθώς και των επισυναπτόμενων 
σ’ αυτή εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των 
αρμοδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
Άρθρο 2:  Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής -  Κρατήσεις  

Το τ ίμημα για την υλοποίηση του αντικε ιμένου της παρούσας,  ανέρχεται  στο συνολικό  ποσό 
των ……………… €)  χωρίς  τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ,   

1 .  Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται  βάσει  των τιμολογίων που θα εκδώσει  ο  ίδ ιος με την  
παράδοση,  με έκδοση  χρηματικού εντάλματος στο όνομά του,  βάσει  των νόμιμων 
δικαιολογητικών,  ασφαλιστ ική ενημερότητα,  δελτίο φορολογική ς ενημερότητα,   και  πάντοτε  
μετά την ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή των ε ιδών  ,σύνταξη του σχετικού Πρακτικού 
Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.   

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

3 .  Για όλες τι ς  πληρωμές θα εκδίδονται  τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.  
4.Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου 2005ΣΕ4600046 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
5. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που 
υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος 
του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα 
αρχή σε κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής 
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διαχείριση. 
6.  Η εξόφληση των τ ιμολογίων θα γίνει  εντός ………………. ημερών από την επομένη της  υποβολής  
του τιμολογίου  από τον Προμηθευτή και  με την προϋπόθεση ότ ι  θα έχε ι  προσκομίσει  όλα τα  
απαραίτητα δικαιολογητικά,  νομίμως συντεταγμένα,  και  πληρούντα όλες τι ς  νόμιμες 
προϋποθέσεις .  
7 .Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί  να γίνει  πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής  
και  ποιοτικής παραλαβής και  την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  Εάν ο προμηθευτή ς 
εκδώσει  τ ιμολόγιο ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου,  η  ως άνω 
προθεσμία υπολογί ζεται  από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστ ικής  παραλαβής  
8 .Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται  μέχρι  τη  θεώρηση των οικείων ΧΕΠ από το ν Επίτροπο 
του ΕλΣυν,  κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,  καθώς και  στ ις  περιπτώσεις  
που αναφέρονται  στο άρθρο 35 παραγρ.  7 του ΠΔ 118/2007.  Επίσης,  δεν προσμετράται  ο  χρόνος  
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται  σε υπαιτ ιότητα του προμη θευτή (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,  παραλαβή συμβατικού υλικού με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τι ς  τεχνικές προδιαγραφές της  Υπηρεσίας κλπ).  
9 .Ο προμηθευτής βαρύνεται  με τι ς  νόμιμες κρατήσεις  και  το φόρο ε ισοδήματος καθώς και  τα 
έξοδα δημοσίευσης  του παρόντος διαγωνισμού.  
10 .Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις  παρακρατούνται  από τα δικαιώματα του προμηθευτή κατά την 
οικονομική του τακτοποίηση.  Σε  ότ ι  αφορά τα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω 
διαγωνισμού,σημειώνεται  ότι  η  παρακράτηση πραγματοποιεί ται  κα τά την πρώτη πληρωμή σε 
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/πληρωμών.  
 
 
Άρθρο 3:  Υποχρεώσεις  και  Ευ θύ νες  του Προμηθευτή  

Τυχόν ελαττώματα κάθε  είδους από μέρους των υλικών που παραδίδει  ο  Προμηθευτής,  δεν 
παρατείνουν την συμφωνούμενη στην παρούσα προθεσμία ολοκ λήρωσης του αντικειμένου της 

εν λόγω Σύμβασης.  
1. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας. 
2. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης από τον Προμηθευτή του αναλώσιμου υλικού ή τυχόν 

απόρριψης όλης ή μέρος της παραγγελθείσης ποσότητας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες που 
προβλέπονται από το Π.Δ.118/2007.  

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στον Αγοραστή σε    
εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 
παρούσας, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή/ και 
αντικατάστασή τους. Η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη του αντικειμένου της παρούσας από τον Προμηθευτή, δεν 
ακυρώνει ούτε περιορίζει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη του. 
 

 
Άρθρο 4:  Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 
Ο προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις 
της έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 
Άρθρο 5:  Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Προμηθευτή 
1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα προμήθειας από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και την αποπληρωμή του Προμηθευτή και την εν γένει διευθέτηση και εκπλήρωση από τα 
συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης, λύεται η παρούσα Σύμβαση. 

2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων 
αυτής και εφόσον ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση. 

3. 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. 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. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
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καταπίπτουν. 
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία. 
6.Το ΠΙ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή, σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΠΙ, 
(β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης εντολές του ΠΙ , 
(γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει προμήθειες υπεργολαβικά, 
(δ) αν ο Προμηθευτής 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 Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 
Στις περιπτώσεις αυτές, το ΠΙ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 
παρούσα σύμβαση προς τον Προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

 
Άρθρο 6:  Τροποποίηση της Σύμβασης  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 24, παρ. 4 του ΠΔ 118/2007, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας, όπως αυτό συμφωνείται Η 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. 
 
Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα 
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, 
προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι 
τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα 
εξής: 
• Η από ………………………..2016 απόφαση ου  Παν/μίου Ιωαννίνων  σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η 

διενέργεια του  διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ……………….). 
• υπ’αριθ.πρωτ………………………………..2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ………………………….)  
• Η υπ’ αριθ. …../2016 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού / ………………….ΦΕΚ Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων  και τα συνημμένα σε αυτή Τεύχη ήτοι :  
• Το από .... Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού του 
έργου « .............................................................. »  
• Η από  ....................  απόφαση του Πανεπιστημιίου  Ιωαννίνων για την κατακύρωση του διαγωνισμού για«την  για 

την προμήθεια Εξοπλισμού για τον Καθαρισμό και Υποκυττάριο Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων 
για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

•  Η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου   Η Διακήρυξη  αριθμ.    ……….. 

Άρθρο 8: Παράδοση–Παραλαβή-Απόρριψη-Αντικατάσταση 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα …………….. ημερών στην/o …………………………………. του Πανεπιστημίου, σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη 
του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Το Πανεπιστήμιο 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη 
μεταφορά των υλικών. 
1. Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σε δυο στάδια: 
Α)Προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή η οποία αφορά στην παράδοση τωνειδών στους χώρους του 
Πανεπιστημίου 
 )Οριστική και ποιοτική παραλαβή. 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ορίζεται να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της 
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 
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Η επίβλεψη και ο έλεγχος της παραλαβής των ειδών της Προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής , η οποία θα συγκροτηθεί κατόπιν κληρώσεως από το ΠΙ, η οποία θα συντάσσει και το σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης - παραλαβής. 

Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από 
τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματα στην προμήθεια των προϊόντων 
μετά την οριστική παραλαβή αυτών. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των προϊόντων που θα 
παραδώσει. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη στα υλικά αυτά, αίρεται με αντικατάσταση του ελαττωματικού είδους, χωρίς 
να αποκλείεται και αξίωση του ΠΙ για αποζημίωση, εφαρμοζόμενων, εν πάση περιπτώσει, των διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα για την πώληση, ο δε Προμηθευτής θα υποστεί τις κατά νόμον κυρώσεις. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής 
δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής καθώς και σε περίπτωση 
παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, τοΠΙ δικαιούται 
να κηρύξει τον Προμηθευτή ως έκπτωτο, με όλες τις απορρέουσες εξ αυτού νόμιμες και συμβατικώς προβλεπόμενες 
συνέπειες. 

Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης 
όλης ή μέρους της παραγγελίας, γεννά υποχρέωση του Προμηθευτή να αποζημιώσει το ΠΙ για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία την οποία θα υποστεί, δηλ. και για διαφυγόντα κέρδη. Το ΠΙ έχει επιπρόσθετα το δικαίωμα να 
κηρύξει τον Προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις απορρέουσες εξ αυτού νόμιμες και συμβατικώς προβλεπόμενες εξ 
αυτού συνέπειες. 
 Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, χρόνος παραλαβής του συνόλου των ειδών θεωρείται η ημερομηνία 
παραλαβής της τελευταίας ποσότητας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. 
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και να 
αντικαταστήσει αυτή μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
 
 Άρθρο 9: Αποζημίωση 

Ο Προμηθευτής αποζημιώνει το ΠΙ για κάθε απαίτηση τρίτων από την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, 
η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή 
εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, και η οποία αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ή την Προσφορά αυτού . 

Ο Προμηθευτής αποζημιώνει πλήρως το ΠΙ, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε 
αυτό (διδακτικό προσωπικό του ΠΙ/ φοιτητές /υπάλληλοι καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο) από υπαιτιότητα του 
Προμηθευτή ή/και των υπαλλήλων αυτού ή/και κάθε άλλου που συνεργάζεται μαζί του ή/και εργάζεται ή/και παρέχει 
υπηρεσίες υπό τις οδηγίες και εντολές του (συμπεριλαμβανομένων υποπρομηθευτών, υπεργολάβων κλπ.) για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, φέρει δε απολύτως κάθε σχετική ευθύνη, αποκλειομένης κάθε ευθύνης 
για το ΠΙ. 

Ο Προμηθευτής θα καταβάλλει κάθε δαπάνη του ΠΙ, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 
δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή/και πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
 
Άρθρο 10. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  - Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας - Ασφάλιση 
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 
συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της παρούσας σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
β. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών. 
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ). 
Επισημαίνεται ότι : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του 
άρθρου 25 του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη 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. 
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 
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ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη 
νέα ημερομηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των ειδών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης), o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή 
εγγυητικής επιστολής. Η εν λόγω εγγύηση αφορά στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η προσκόμιση τέτοιας εγγύησης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
(1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση 
παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα. 
(2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε ......................  % επί της καθαρής αξίας του συμβατικού 
αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση. 
(3) Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. 
γ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή μετά τη λήξη της και 
μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την 
υπογραφείσα σύμβαση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης κάθε είδους εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και της εγγύησης καλής λειτουργίας, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
«Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης» 
Η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών/ σωματικής βλάβης/θανάτου που προκαλούνται από τον 
ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεση της 

 
Άρθρο 11 Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή 
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 
118/07. 
1. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της 
Υπηρεσίας. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
2. Με την απόφαση κήρυξης του Προμηθευτή ως εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίαςδιενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται 
σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
3. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 
παραγρ. 5 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007). 
4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του ΠΔ 118/2007, 
παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι 
δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 27 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007). 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, 
τα πρόστιμα του άρθρου 32 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Προμηθευτής ευθύνεται και 
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την 
ατελή/πλημμελή/κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης των συμφωνημένων προθεσμιών εκτέλεσης 
της προμήθειας λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στο ΠΙ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα 
βία, σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες, αφ’ ότου θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΠΙ της 
ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προμηθευτής, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης του 
έργου, το ΠΙ όμως δικαιούται στην περίπτωση αυτή, κατά τις περιστάσεις, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή του και 
χωρίς καμία σε βάρος του ζημία, την παρούσα σύμβαση. 
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Άρθρο 12 Εφαρμοστέο Δικαιο-Επίλυση Διαφορών 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
Το ΠΙ και ο Προμηθευτής θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη 

Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή τηςΣύμβασης 
ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός μήνα από την 
εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που 
εδρεύουν στα Ιωάννινα. 
 
Άρθρο 13: Λοιποί όροι 
Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός 
αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. 
Όπου στην παρούσα σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα 
αυτής της σύμβασης. 
Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου τους, δεν αποτελούν μέρος του συμβατικού κειμένου και 
τίθενται μόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά την διατύπωση της σύμβασης. 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ. 
Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση 
δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε των μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του μέρους αυτού. 

Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα επηρεάζει το κύρος 
άλλων τμημάτων της σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Οι συμβαλλόμενοι θα 
καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της 
παρούσας σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι 
διατάξεις της παρούσας σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη σύμβαση, την διακήρυξη, τα παραρτήματα αυτής, την 
απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο 
το κείμενο της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2286/95 και του ΠΔ 118/2007 με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και αποδέχονται 
όλουςτους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα,  θεωρούν δε τη Σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε 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 Προμηθευτής. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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