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Διακήρυξη 

 

Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: 2/59/04-01-2021 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106690 

για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης 

με τίτλο: 

«Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού 
Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, 

Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις 
Γάλακτος και Προϊόντων του» 

 
 
 
 

 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 

«Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε 
μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού 

γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και 
στατιστικών μεθόδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045647 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
«ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» 

 
 
 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού 702.600 € (χωρίς ΦΠΑ) 

και 871.224,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2/59/04-01-2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

“ Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, 
Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του ” 

 
 
 
 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. 
πρωτ. διακήρυξης 2/59/04-01-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με 
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106690) και 
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον  συμφέρουσα από  οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο 
τιμής, για την Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και 
Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 702.600,00 € και 
συνολική αξία 871.224,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

1. Τόπος διάθεσης των υπό προμήθεια αγαθών: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)/Τμήμα Γάλακτος 
 

Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 3, ΤΚ 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 
Τηλ. : 2651094780 
Fax : 2651092523 
E-mail: instgala@otenet.gr  
Κωδικός NUTS: EL543 

 
2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα 

βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας σύναψης  της  σύμβασης, καθώς  και  όλες  οι  ανταλλαγές 
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων   (ΕΣΗΔΗΣ),   η   οποία   είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του 
Τμήματος Γάλακτος (Ιωάννινα) από ώρα 08:00 έως 15:00. 

 

3. Κωδικός  CPV:  38430000-8  «Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης», FG11-2  « Για 

επιστημονικούς σκοπούς». 
 

4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για την εκτέλεση  μικροβιολογικών, φυσικοχημικών και μοριακών αναλύσεων του 
γάλακτος και των προϊόντων του,  στα  πλαίσια  του Υποέργου 1  «Προμήθεια Οργάνων και 
Εξοπλισμού»   της   Πράξης:   «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος 
της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του 
νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και 
στατιστικών μεθόδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5045647 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
 
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: 

1.1. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (UHPLC) – φασματομετρίας μαζών 
(MS και λειτουργία MS / MS) υψηλής διακριτικής ικανότητας, τεχνολογίας q-TOF, κατάλληλο 

mailto:instgala@otenet.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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για στοχευμένη και μη στοχευμένη ανάλυση (ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικό 
προσδιορισμό) μεγάλου εύρους οργανικών ουσιών (1 τεμ.), 

Τμήμα 2: 

2.1. Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υγρά (1 τεμ.), 2.2. Σύστημα 

προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε στερεά (1 τεμ.), 

Τμήμα 3: 

3.1. Σύστημα ανίχνευσης και μέτρησης μικροβιακής καλλιέργειας με τη μέθοδο της εμπέδησης 

(impedance technique) (1 τεμ.), 

Τμήμα 4: 

4.1. Σύστημα μέτρησης σωματικών κυττάρων και μεμονωμένων βακτηριακών κυττάρων στην 

ίδια συσκευή με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής (flow cytometry) (1 τεμ.), 
Τμήμα 5: 

5.1. Σύστημα προσδιορισμού της ευαισθησίας/ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών σε 

αντιβιοτικά (1 τεμ.), 
Τμήμα 6: 

6.1. Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με μικροπλακίδια (1 τεμ.), 
Τμήμα  7: 

7.1. Σύστημα γενετικού αναλυτή (1 τεμ.), 
Τμήμα 8: 

8.1. Σύστημα καταγραφής, απεικόνισης και προσδιορισμού της ποιότητας και του μεγέθους των 

νουκλεϊκών οξέων βάσει ηλεκτροκινητικών μεθόδων διαχωρισμού (capillary electrophoresis) (1 

τεμ.), 
Τμήμα 9: 

9.1. Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών αναλύσεων: εργαστηριακή 

συσκευή λυοφιλοποίησης, σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού, καταψύκτης -80oC, 

παγομηχανή (1 τεμ. από κάθε είδος) και  
 

5. Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 

επτακόσιες δύο χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (702.600,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, εκατόν εξήντα 

οκτώ χιλιάδες και εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (168.624,00 €). Οι επιμέρους 

προϋπολογισθείσες καθαρές αξίες ανά τμήμα ειδών είναι οι ακόλουθες: Τμήμσ 1: 360.000,00€, 

Τμήμα 2: 76.500,00€, Τμήμα 3: 26.600,00€, Τμήμα 4: 44.500,00€, Τμήμα 5: 21.000,00€, Τμήμα 6: 

52.000,00€, Τμήμα 7: 77.000,00€, Τμήμα 8: 25.000,00€ και Τμήμα 9: 20.000,00€. 
 

6. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910106) και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

7. Κριτήριο  ανάθεσης της σύμβασης/Υποβολή προσφορών: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής θα πρέπει 

όμως να ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδώ ν όπως 

δίνονται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης . 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα. Τα τμήματα δεν 

μπορούν να διασπαστούν στα επιμέρους αυτών είδη και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες πρέπει 

να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (π.χ. τμήμα 1, τμήμα 2, τμήμα 

5, τμήμα 6 και τμήμα 9). Δηλαδή, προσφορές για μεμονωμένα είδη των τμημάτων 1, 2, 5, 6 και 

9 δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Δικαίωμα  συμμετοχής:  Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 

περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.     Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

10.   Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  Οι  υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού (άνοιγμα προσφορών). 
 

11.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 

12.  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

σύστημα. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 05/04/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 (3 ημέρες μετά). 

13.   Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά ανά τμήμα 

ειδών: Τμήμα 1: 7.200,00€, Τμήμα 2: 1.530,00€, Τμήμα 3: 532,00€, Τμήμα 4: 880,00€, Τμήμα 5: 

420,00€, Τμήμα 6: 1.050,00€, Τμήμα 7: 1.540,00€, Τμήμα 8: 500,00€ και Τμήμα 9: 400,00€, που 

αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης του κάθε τμήματος ειδών χωρίς τον 

ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 

14.   Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 
 

15.  Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική προσφυγή 

μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή 

παράλειψης του αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV ν. 4412/16). 
 

16.   Δημοσιότητα:   Ημερομηνία   αποστολής   περίληψης   της   Διακήρυξης   στην   Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/02/2021, ημέρα Τρίτη. 
Ημερομηνία      ανάρτησης            της      Περίληψης      στις      22/02/2021, ημέρα Δευτέρα στον      
Ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ημερομηνία καταχώρησης της Περίληψης και της Διακήρυξης (τεύχος) στις 22/02/2021 στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Ημερομηνία ανάρτησης της  Περίληψης και της Διακήρυξης (τεύχος) στις 23/02/2021 στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  http://www.elgo.gr. 
Το  πλήρες  κείμενο  (τεύχος)  της  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Δεν απαιτείται δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα 

άρθρα 377 και 379, παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016.  
 

17.   Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 106690 ΕΣΗΔΗΣ 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής 

Σέρκος Χαρουτουνιάν 

 

 
 

http://www.elgo.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11145 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL303 

Τηλέφωνο 2108392000 

Φαξ 2108231438 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@elgo.gr 

Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών 
του διαγωνισμού και διάθεσης των υπό 
ανάθεση αγαθών / Κωδικός NUTS 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, 

Κατσικάς Ιωαννίνων, Ιωάννινα / EL543 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δρ  Μάριος Ματαράγκας, Τηλ. 2651094782 
Fax 2651092523, email: instgala@otenet.gr 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, 

Κατσικάς Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.elgo.gr , http://www.nagref-dri.gr/  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

http://www.elgo.gr/index.php/el/  

 
 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ) που αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα που ανήκει στο Κράτος και 
εποπτεύεται από το Υπουργείο   Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Ιδρύθηκε με την 
ΚΥΑ 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ συγχωνεύθηκαν: α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) ο Οργανισμός Γεωργικής   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης 
και  Απασχόλησης  (ΟΓΕΕΚΑ)  −  «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  γ)  ο Οργανισμός Πιστοποίησης   και 
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) ο Ελληνικός 
Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ). 

mailto:info@elgo.gr
mailto:instgala@otenet.gr
http://www.elgo.gr/
http://www.nagref-dri.gr/
http://www.elgo.gr/index.php/el/
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Οι  αρμοδιότητες  των  συγχωνευόμενων  νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον  
ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της 
ΚΥΑ ίδρυσής του. 

 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αγροτική Έρευνα, η 
Πιστοποίηση, η Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι    προσφορές    πρέπει    να    υποβάλλονται    ηλεκτρονικά    στην    διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
 

1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 

Είδος διαδικασίας 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (κωδ. ΣΑ Ε1191) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σε 

συνέχεια της πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» με κωδικό 111, α/α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ 3525 (Αρ. πρωτ. 2560/411/Α2/16.04.2019, ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ). 

 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κωδικό Γ.Λ. 14-Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός  σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2021  του 

Φορέα.   Η   παρούσα   σύμβαση   χρηματοδοτείται   από   πιστώσεις   του   Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910106) και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η σύμβαση 

περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης: «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην 

Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και 

βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή 

προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων»  με  Κωδικό  ΟΠΣ 5045647, η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας», με βάση την απόφαση ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με αρ. πρωτ. 6294/1447/Α2/20-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ6Ν46ΜΤΛΡ-

3ΙΦ) και  έχει  λάβει κωδικό MIS 5045647. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για 
Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/Τμήμα Γάλακτος – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (CPV: 

38430000-8, Συμπληρωματικό CPV: FG11-2). 
 

Τα προς προμήθεια είδη καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

Αριθμός 
Τμήματος 

α/α 
είδους 

Ονομασία Εξοπλισμού Ποσότητα Καθαρή 
Αξία (€) 

CPV Συμπληρωματικό 
CPV 

1 1.1 Σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής 
απόδοσης (UHPLC) – 
φασματομετρίας μαζών 
(MS και λειτουργία MS / 
MS) υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, τεχνολογίας 
q-TOF 

1 360.000,00 38434560-9 FG11-2 

2 

2.1 Σύστημα προσδιορισμού 
φυσικοχημικών 
παραμέτρων σε υγρά 

1 

76.500,00 

38434530-0 FG11-2 

2.2 Σύστημα προσδιορισμού 
φυσικοχημικών 
παραμέτρων σε στερεά 

1 38434530-0 FG11-2 

3 3.1 Σύστημα ανίχνευσης και 
μέτρησης μικροβιακής 
καλλιέργειας με τη 
μέθοδο της εμπέδησης 
(impedance technique) 

1 26.600,00 24931250-6 RA02-2 
FG11-2 

4 4.1 Σύστημα μέτρησης 
σωματικών κυττάρων και 
μεμονωμένων 
βακτηριακών κυττάρων 
στην ίδια συσκευή με τη 
μέθοδο της 
κυτταρομετρίας ροής 
(flow cytometry) 

1 44.500,00 38434510-4 FG11-2 

5 5.1 Σύστημα προσδιορισμού 
της ευαισθησίας / 
ανθεκτικότητας των 
μικροοργανισμών σε 
αντιβιοτικά 

1 21.000,00 33124100-6 RA02-2 
FG11-2 

6 6.1 Σύστημα ταυτοποίησης 
μικροοργανισμών με 
μικροπλακίδια 

1 52.000,00 38433000-9 FG11-2 

7 7.1 Σύστημα γενετικού 
αναλυτή 

1 77.000,00 38434000-6 RA09-3 
FG11-2 

8 8.1 Σύστημα καταγραφής, 
απεικόνισης και 
προσδιορισμού της 

1 25.000,00 33120000-7 RA09-3 
FG11-2 
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ποιότητας και του 
μεγέθους των νουκλεϊκών 
οξέων βάσει 
ηλεκτροκινητικών 
μεθόδων διαχωρισμού 
(capillary electrophoresis) 

9 

9.1 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Εργαστηριακή συσκευή 
λυοφιλοποίησης 

1 

20.000,00 

39300000-5 RA02-2 
FG11-2 

9.2 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Σύστημα παραγωγής 
υπερκάθαρου νερού 

1 39300000-5 RD04-1 
RA09-3 
RA02-2 
FG11-2 

9.3 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Καταψύκτης -80oC 

1 39300000-5 RA09-3 
RA02-2 
FG11-2 

9.4 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Παγομηχανή 

1 39300000-5 RA09-3 
RA02-2 
FG11-2 

 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή όλες τα τμήματα ειδών. Τα 
τμήματα δεν μπορούν να διασπαστούν στα επιμέρους αυτών είδη και ως εκ τούτου οι 
συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (π.χ. 
τμήμα 1, τμήμα 2, τμήμα 5, τμήμα 6 και τμήμα 9 ). Δηλαδή, προσφορές για μεμονωμένα είδη 
των τμημάτων 1 (UHPLC ή MS τεχνολογίας qTOF), 2, 5 (Αυτόματη συσκευή εμβολιασμού 
μικροπλακιδίων 96 κυψελών ή Συσκευή αυτόματης ανάγνωσης των μικροπλακιδίων 96 
κυψελών με φθορισμό ή Συσκευή προσδιορισμού της πυκνότητας των μικροβιακών 
εναιωρημάτων), 6 (Φασματοφωτόμετρο μικροπλακών και κυψελίδων ή Αυτόματο σύστημα 
επώασης και τροφοδοσίας) και 9 δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και 
διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (871.224,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
[(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: επτακόσιες δύο χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (702.600,00€) και 
ΦΠΑ: εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες και εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (168.624,00 €)]. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται 
στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η   σύμβαση   θα   ανατεθεί   με   κριτήριο   κατακύρωσης   την   πλέον   συμφέρουσα   από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής θα πρέπει όμως να ικανοποιούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών όπως δίνονται στο Παράρτημα I της 
παρούσας διακήρυξης. 
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1.4   Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

• του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

•      του   ν.   4270/2014   (Α'   143)   «Αρχές   δημοσιονομικής   διαχείρισης   και   εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

•      του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
• του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

•      των άρθρων 377 και 379, παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016 
•      του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
•      του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

•      του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

• του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

•      του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

•      της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και 
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Ανάπτυξης    «Τεχνικές    λεπτομέρειες    και    διαδικασίες    λειτουργίας    του    Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Επίσης 

• τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

• την  υπ’  αριθμ.  188763/10-10-2011  (ΦΕΚ  Β΄2284/13-10-2011)  κοινή  απόφαση  των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε 
ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 
τροποποιήθηκε   με   τις   αριθμ.   919/131869/20.10.2014   (ΦΕΚ   Β΄2889/27.10.2014), 
9657/122441/10.11.2015  (ΦΕΚ  Β΄2537/25.11.2015),  893/138106/21.12.2017  (ΦΕΚ  Β΄ 
4800/29.12.2017),      1437/69301/18.05.2018      (ΦΕΚ      Β’      1770/18.05.2018)      και 
2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιες. 

• την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

•      την αριθμ. 6294/1447/Α2/20-11-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ  του  ΕΤΠΑ  και  ΤΣ  (ΑΔΑ:  ΩΩ6Ν46ΜΤΛΡ-3ΙΦ)  για  την  ένταξη  της  Πράξης  
με  τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας 
σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού 
γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και 
στατιστικών μεθόδων» με Κωδικό MIS 5045647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 1191. 

•      την αριθμ. 33 Απόφαση της 138ης/30-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΨ ΤΡΟΞ3Μ-ΝΥ5) και την αριθμ. 61 
Απόφαση της 1ης/15-02-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: ΨΛΟΚΟΞ3Μ-

ΠΗ5), σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, την υλοποίηση με ίδια μέσα 
(αυτεπιστασία) και τη διαχειριστική ικανότητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση 
του Έργου. 

• την αριθμ. 61 Απόφαση της 1ης/15-02-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με 
θέμα: Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος 
της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του 
νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών 
και στατιστικών μεθόδων» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5045647 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΛΟΚΟΞ3Μ-ΠΗ5). 

• την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
πίστωση «Κωδ. ΓΛ 14– Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» για την κάλυψη των αναγκών 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

•      το από  04.01.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πράξης, το 
οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1/57/04.01.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος, για την έγκριση προμήθειας οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού για μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και μοριακές αναλύσεις γάλακτος και 
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προϊόντων του για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1: «Προμήθεια Οργάνων και 
Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης. 

•  την αριθμ. 2504/339064/09.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΨΥ4653ΠΓ-ΥΧΘ και ΑΔΑΜ: 
20REQ007973107) και την αριθμ. 1195/2021/11.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΦΟΞ3Μ-ΓΓΛ και 
ΑΔΑΜ: 21REQ008000847) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης ποσού 
872.000,00 ευρώ για προμήθεια οργάνων. 

• το αριθμ. 7185/B1/1787/12-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 
σχετικά με τη διατύπωση θετικής γνώμης και την έγκριση των τευχών διακήρυξης για 
το Υποέργο 1 «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» της Πράξης 5045647. 

•      την αριθμ. 62 Απόφαση της 1ης/15.02.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΑΔΑ: 97ΤΩΟΞ3Μ-Γ86) για την έγκριση διενέργειας  διαγωνισμού άνω των ορίων, με 
ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού 
για μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και μοριακές αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» της 
Πράξης με MIS 5045647. 

 

1.5   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 02/04/2021, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  12:00. Η  διαδικασία (άνοιγμα προσφορών) θα  διενεργηθεί  με  
χρήση της  πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  
www.promitheus.gov.gr,  στις  05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (3 ημέρες μετά). 

 
1.6   Δημοσιότητα 

 

Α.          Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
23/02/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β.          Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 

Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 22/02/2021. 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 106690. 

 

Δεν απαιτείται η δημοσίευση της περίληψης της παρούσας Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 
σύμφωνα με τα άρθρα 377 και 379, παρ. 10 και 12 του ν. 4412/2016. 

 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 22/02/2021. 

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): http://www.elgo.gr/index.php/el/elgo-demeter-press-competitions- 
proclamations, στις 23/02/2021. 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.elgo.gr/index.php/
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Γ.           Έξοδα δημοσιεύσεων 

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

1.7   Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1   Γενικές Πληροφορίες 
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
 

1.   Η περίληψη της αριθμ. 2/59/04-01-2021 Διακήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.   Η με αριθμ. 2/59/04-01-2021 Διακήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά 
σύμβαση προμήθειας, όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

3.   Η περίληψη της αριθμ. 2/59/04-01-2021 Διακήρυξης 
 

4.   Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 
 

5.   ΤΟ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ    ΕΝΙΑΙΟ   ΕΓΓΡΑΦΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (ΕΕΕΣ),   το    οποίο    αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

6.   Οι   συμπληρωματικές   πληροφορίες   που   τυχόν   παρέχονται   στο   πλαίσιο   της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 
2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

Οι   προσφορές  και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην  ελληνική 
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη  της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
 

 

Τα  αποδεικτικά   έγγραφα   συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα  και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  
β΄  και  γ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  14  του  ν.  4364/2016  (Α΄13),  που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου  χρηματικού  
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και της διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  
περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
IV της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
2.2   Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την 
υποβολή προσφοράς. 

 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από  τους  συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),   εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται ανά τμήμα του διαγωνισμού, στο ποσό (σε ευρώ) 
που ισούται με το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της (μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), όπως αναγράφεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 
 

Αριθμός 
Τμήματος 

α/α 
είδους 

Ονομασία Εξοπλισμού Ποσό Εγγυητικής 
Επιστολής 

Συμμετοχής (€) 

1 1.1 Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής 
απόδοσης (UHPLC) – φασματομετρίας μαζών (MS 
και λειτουργία MS / MS) υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, τεχνολογίας q-TOF 

7.200,00 

2 

2.1 Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών 
παραμέτρων σε υγρά 

1.530,00 
2.2 Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών 

παραμέτρων σε στερεά 

3 3.1 Σύστημα ανίχνευσης και μέτρησης μικροβιακής 
καλλιέργειας με τη μέθοδο της εμπέδησης 
(impedance technique) 

532,00 

4 4.1 Σύστημα μέτρησης σωματικών κυττάρων και 
μεμονωμένων βακτηριακών κυττάρων στην ίδια 
συσκευή με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής 
(flow cytometry) 

880,00 

5 5.1 Σύστημα προσδιορισμού της ευαισθησίας / 
ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών σε 
αντιβιοτικά 

420,00 

6 6.1 Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με 
μικροπλακίδια 

1.050,00 

7 7.1 Σύστημα γενετικού αναλυτή 1.540,00 

8 8.1 Σύστημα καταγραφής, απεικόνισης και 
προσδιορισμού της ποιότητας και του μεγέθους 
των νουκλεϊκών οξέων βάσει ηλεκτροκινητικών 
μεθόδων διαχωρισμού (capillary electrophoresis) 

500,00 

9 

9.1 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων – Εργαστηριακή συσκευή 
λυοφιλοποίησης 

400,00 

9.2 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων – Σύστημα παραγωγής 
υπερκάθαρου νερού 

9.3 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων – Καταψύκτης -80oC 

9.4 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων – Παγομηχανή 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι έντεκα (11) 
μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  (άνοιγμα προσφορών), 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
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προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη  λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται   από   τη   συμμετοχή   στην   παρούσα   διαδικασία   σύναψης   σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- 
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας,   όπως   αυτές   ορίζονται   στο   άρθρο   1   της   Οδηγίας   2005/60/ΕΚ   του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
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2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται  σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

ή/και 
 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
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«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες  ελέγχους, ή ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου από τα  αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

 

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας, 

 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την 
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση  
να  προσκομίσει  τα δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή του  άρθρου 
2.2.9.2 της παρούσας, 

 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση  ότι  αποδεδειγμένα  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  
σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του ποινικού  αδικήματος  ή  του  
παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 
 

Όπως αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 
 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι   οικονομικοί   φορείς   που   συμμετέχουν   στη   διαδικασία   σύναψης   της   παρούσας 
σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που   δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον   αφορά   την   οικονομική   και   χρηματοοικονομική   επάρκεια   για   την   παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά 
θα πρέπει να έχουν και να παρουσιάσουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία 
πρόσφατα οικονομικά έτη (2017, 2018, 2019), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, τουλάχιστον ίσο με το προϋπολογιζόμενο 
κόστος κάθε τμήματος ειδών ή το συνολικό κόστος των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν 
προσφορά. 

 
2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 

1. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αποδεικνυόμενο με πιστοποιητικά εκπαίδευσης 
από τους κατασκευαστικούς οίκους, για την εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος 
Γάλακτος Ιωαννίνων στη χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού (αφορά τα είδη για τα 
οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη τέτοιων πιστοποιητικών). 

 

2. Επιτυχής υλοποίηση μέσα στην τελευταία τριετία (3) τουλάχιστον μίας (1) προμήθειας 
που να καλύπτει το παραπάνω αντικείμενο ή περισσότερες προμήθειες που σωρευτικά 
καλύπτουν τα παραπάνω αντικείμενα. 

 

 
2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Σήμανση CE για το σύνολο των οργάνων. 
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Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά κατά ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα 
ισοδύναμα διεθνή πρότυπα. 

 

 
2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι   εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς   προκαταρκτική   απόδειξη   ότι   οι   προσφέροντες   οικονομικοί   φορείς:   α)   δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου   του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1 του Κανονισμού. 

 

Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήμα του διαγωνισμού 
ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση διαφορετικού ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2.2.5. και 2.2.6. 

 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

 

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.5 και 2.2.6). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α)  Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

 

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους  ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική   απόφαση   με   τελεσίδικη   και   δεσμευτική   ισχύ   για   την   αθέτηση   των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού  και  Συντονισμού της Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 

 
Mέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου   ή   ότι   τα   έγγραφα   αυτά   δεν   καλύπτουν   όλες   τις   περιπτώσεις   που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

 

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

Οι   εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3.   Για   την   απόδειξη   της   οικονομικής   και   χρηματοοικονομικής   επάρκειας   της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για 
τα τρία πρόσφατα οικονομικά έτη (2017, 2018, 2019), συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, τουλάχιστον ίσο με το 
προϋπολογιζόμενο κόστος  κάθε τμήματος ειδών ή το συνολικό κόστος των τμημάτων για τα 
οποία υποβάλλουν προσφορά. 

 

Β.4.   Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

 

1. Οργανόγραμμα της επιχείρησης με το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς 
φορείς που διαθέτουν. 
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2. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τους κατασκευαστικούς οίκους των προσφερόμενων 
ειδών (αφορά τα είδη για τα οποία είναι απαραίτητο να υπάρχουν τέτοια πιστοποιητικά). 

 

3. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
τριετία 2017-2019, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού παραλήπτη, για είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν πιστοποιητικά κατά ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα διεθνή 
πρότυπα. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση   Α.Ε.,   κλπ.,   ανάλογα   με   τη   νομική   μορφή   του   οικονομικού   φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή  του.  
Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα νόμιμης σύστασης 
και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας  εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση   του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας (άνοιγμα προσφορών) 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα 
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν. 
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4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 

 

Στα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται  τα  δικαιολογητικά  βάσει  των  οποίων  έγινε  η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν. 
4412/2016. 

 

Β.9.  Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
2.3   Κριτήρια Ανάθεσης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει μόνο τιμής στο σύνολο του τμήματος θα πρέπει όμως να ικανοποιούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών όπως δίνονται στο Παράρτημα I της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
2.4   Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 
Διακήρυξης, για το σύνολο των ειδών και της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας 
ανά τμήμα. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές ή αντιπροσφορές. 
 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση,   είτε    από   εκπρόσωπό   τους   νομίμως   εξουσιοδοτημένο.   Στην   προσφορά, 
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες   και   διαδικασίες   λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται  ότι  οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής,  αλλά  μπορεί  να  τα  αυθεντικοποιούν  με  οποιονδήποτε  άλλον  πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η 
τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου 
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή (Τμήμα Γάλακτος, Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής   
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα  με  
τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του   ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και 
σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα      Φακέλου      «Δικαιολογητικά      Συμμετοχής-      Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 

α. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

 

β. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI). 

 

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με 
τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

 
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή  και  βρίσκεται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd   

 

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία eΕΕΕΣ είναι μία ηλεκτρονική αίτηση που διευκολύνει τη 
διαδικασία  δημιουργίας  του  εντύπου  EEEΣ.  Επομένως  δεν  αποθηκεύει  δεδομένα.  Το 
eΕΕΕΣ, ως έντυπο XML ή PDF, πρέπει πάντα να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή. 

 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί το ΕΕΕΣ για συμπλήρωση με τις 
ανωτέρω συγκεκριμένες απαιτήσεις της σύμβασης, σε μορφή XML. Επίσης, έχει αναρτηθεί 
και σε μορφή PDF για την υποβοήθηση των υποψηφίων. 

 

Οι   ενδιαφερόμενοι   θα   πρέπει   να   χρησιμοποιήσουν   την   υπηρεσία   eΕΕΕΣ   για   τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και στη συνέχεια να το υποβάλλουν, ψηφιακά υπογεγραμμένο σε 
μορφή PDF, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, υποβάλλεται και το 
αντίστοιχο αρχείο XML. 

 

Ειδικότερα αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης 
(ESPD) ο υποψήφιος θα πρέπει: 

 

 Να εισέλθει στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και να «κατεβάσει» την αναρτημένη εκεί (σε 
μορφή xml) φόρμα. 

 

 Να τηλεφορτώσει το xml αρχείο στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd, επιλέγοντας τη γλώσσα (πχ ελληνικά), στη συνέχεια την ιδιότητα 
«Οικονομικός Φορέας» και μετά «Εισαγωγή» και να τηλεφορτώσει το xml αρχείο και 
τέλος να δηλώσει τη χώρα προέλευσής του (π.χ. «Ελλάδα»). 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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         Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα. 
 

 Να  επιλέξει  «εξαγωγή»  προκειμένου  να  αποθηκεύσει  το  αρχείο  XML  στην 
επιφάνεια εργασίας του. 

 

 Επίσης, να επιλέξει «εκτύπωση» ώστε να μετατρέψει την συμπληρωμένη φόρμα 
σε μορφή pdf, για να μπορέσει να το υπογράψει ψηφιακά. 

 
 Τα  αρχεία  XML  και  PDF  (ψηφιακά  υπογεγραμμένο)  που  θα  προκύψουν  θα 

υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά. 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα. 

 

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει: 
 

      Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά). Δηλαδή 
υποβάλλονται οι Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών / Πίνακες Συμμόρφωσης που θα 

συνταχθούν βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος I της παρούσας για κάθε είδος 

ξεχωριστά του αντίστοιχου τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
      Πίνακα Συμμόρφωσης Γενικών Απαιτήσεων που θα συνταχθεί βάσει του υποδείγματος 

του Παραρτήματος II της παρούσας. 
      Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες (πχ εγχειρίδια, 

τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές, κ.λπ.). 
      Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
      Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης  (η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  μόνο τιμής  
στο σύνολο του τμήματος) όπως ορίζεται κατωτέρω. 
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Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος  πρέπει  να  περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς μέσω 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των τμημάτων του 
αντικειμένου αναφέρονται στoν παρακάτω Πίνακα. 

 

Επίσης, οι προσφέροντες επισυνάπτουν σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. pdf), το οποίο 
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙΙ της Διακήρυξης. 

 
Πίνακας προϋπολογισθέντος κόστους προμηθειών 

Αριθμός 
Τμήματος 

α/α 
είδους 

Ονομασία Εξοπλισμού Ποσότητα Προτεινόμενη 
τιμή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
24% (€) 

Συνολική 
τιμή με ΦΠΑ (€) 

1 1.1 Σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής 
απόδοσης (UHPLC) – 
φασματομετρίας μαζών 
(MS και λειτουργία MS / MS) 
υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, τεχνολογίας 
q-TOF 

1 360.000,00 86.400,00 446.400,00 

2 

2.1 Σύστημα προσδιορισμού 
φυσικοχημικών 
παραμέτρων σε υγρά 

1 

76.500,00 18.360,00 94.860,00 
2.2 Σύστημα προσδιορισμού 

φυσικοχημικών 
παραμέτρων σε στερεά 

1 

3 3.1 Σύστημα ανίχνευσης και 
μέτρησης μικροβιακής 
καλλιέργειας με τη 
μέθοδο της εμπέδησης 
(impedance technique) 

1 26.600,00 6.384,00 32.984,00 

4 4.1 Σύστημα μέτρησης 
σωματικών κυττάρων και 
μεμονωμένων 
βακτηριακών κυττάρων 
στην ίδια συσκευή με τη 
μέθοδο της 
κυτταρομετρίας ροής 
(flow cytometry) 

1 44.500,00 10.680,00 55.180,00 

5 5.1 Σύστημα προσδιορισμού 
της ευαισθησίας / 
ανθεκτικότητας των 
μικροοργανισμών σε 
αντιβιοτικά 

1 21.000,00 5.040,00 26.040,00 

6 6.1 Σύστημα ταυτοποίησης 
μικροοργανισμών με 
μικροπλακίδια 

1 52.000,00 12.480,00 64.480,00 

7 7.1 Σύστημα γενετικού 
αναλυτή 

1 77.000,00 18.480,00 95.480,00 





 

 

 

36 
 

8 8.1 Σύστημα καταγραφής, 
απεικόνισης και 
προσδιορισμού της 
ποιότητας και του 
μεγέθους των νουκλεϊκών 
οξέων βάσει 
ηλεκτροκινητικών 
μεθόδων διαχωρισμού 
(capillary electrophoresis) 

1 25.000,00 6.000,00 31.000,00 

9 

9.1 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Εργαστηριακή συσκευή 
λυοφιλοποίησης 

1 

20.000,00 4.800,00 24.800,00 

9.2 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Σύστημα παραγωγής 
υπερκάθαρου νερού 

1 

9.3 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Καταψύκτης -80oC 

1 

9.4 Βοηθητικός εξοπλισμός 
μικροβιολογικών, χημικών 
και μοριακών αναλύσεων 
– Παγομηχανή 

1 

 

1.   Η  τιμή  της  οικονομικής  προσφοράς  ισούται  με  τη  συνολική  αξία  χωρίς  ΦΠΑ  του 
συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού (συνολική τιμή προσφοράς). 
 

2.   Η συνολική  τιμή  προσφοράς  χωρίς  ΦΠΑ αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 
Ο ΦΠΑ επί της συνολικής τιμής υπολογίζεται ανεξάρτητα και αναφέρεται αριθμητικώς 
και ολογράφως. 

 

3.   Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες σε Ευρώ (€) ανά μονάδα. 
 

4.   Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αναπροσαρμογή 
κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ισχύος  της.  Προσφορές  που  θέτουν  όρους  μεταβολής  ή  αναπροσαρμογής  τιμών 
απορρίπτονται. 

 

5.   Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια   οι προσφερόμενες τιμές ή η 
συνολική τιμή, απορρίπτονται. 

 

6.   Δεν  επιτρέπεται  τιμή  προσφοράς  μεγαλύτερη  από  τον  προϋπολογισμό  της  υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

 

7.   Η προσφορά θα δοθεί χωριστά για τα τμήματα της σύμβασης  όπως περιγράφονται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 

Επισημαίνεται ότι το  εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) 
η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στον παραπάνω πίνακα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια o τρόπος πληρωμής που 
περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας (άνοιγμα προσφορών) του 
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το  
δημόσιο  συμφέρον, οπότε οι  οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 

α)  η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων   δικαιολογητικών   συμμετοχής,   τεχνικής   προσφοράς),   2.4.4.   (Περιεχόμενο 
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φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ 
της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση 
 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
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3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1   Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά» γίνεται τη Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 12:00, τρείς (3) 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 
 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων   αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 

Ειδικότερα: 
 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής 
έκρινε   πλήρη.   Η   αξιολόγηση   γίνεται   σύμφωνα   με   τους  όρους   της   παρούσας   και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
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τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό   κοινοποιείται   από   το   ως   άνω   όργανο,   μέσω   της   λειτουργικότητας   της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»),  η  οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 
 

3.2   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης   και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 
του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου  79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 

i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4  -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
 

3.3   Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης,   παρέλθει   άπρακτη   η   προθεσμία   άσκησης   αίτησης   αναστολής   κατά   της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

 
και 

 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
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ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 
 

3.4   Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 
της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας  
ειδικώς  τις  νομικές  και  πραγματικές  αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 

Η   προδικαστική   προσφυγή   κατατίθεται   ηλεκτρονικά,   μέσω   της   λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση  την   ένδειξη  «Προδικαστική   Προσφυγή»   και   επισυνάπτοντας  το   σχετικό 
έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο 
φέρει   εγκεκριμένη   προηγμένη   ηλεκτρονική   υπογραφή   ή   προηγμένη   ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ 
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εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής  διαδικασίας,  εκτός  αν  ζητηθούν  προσωρινά  μέτρα  προστασίας  κατά  το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

 

Η   ΑΕΠΠ   αποφαίνεται   αιτιολογημένα   επί   της   βασιμότητας   των   προβαλλόμενων 
πραγματικών   και   νομικών   ισχυρισμών   της   προσφυγής   και   των   ισχυρισμών   της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 

εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης 
της προσφυγής. 

 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της 
προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση 
της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών. 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις   της   αναθέτουσας   αρχής,   ε φόσον   έχουν   εκδοθεί   ή   συντελεστεί 
αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη  συζήτηση  της 
αίτησης ακύρωσης. 

 
Η  άσκηση  της  αίτησης  αναστολής  δεν  εξαρτάται  από  την  προηγούμενη  άσκηση  της 
αίτησης ακύρωσης. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 
έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
 

3.5   Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν   σφάλματα   ή   παραλείψεις   σε   οποιοδήποτε   στάδιο   της   διαδικασίας 
ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από  γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1   Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής 
έναντι του αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 

Η   εγγύηση   καλής   εκτέλεσης   καταπίπτει   σε   περίπτωση   παράβασης   των   όρων   της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) 
μήνες τουλάχιστον από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
4.2   Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
4.3   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

 

Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 
 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
μεγαλύτερος από το χρόνο λήξης της σύμβασης, αφορά κάθε τμήμα ξεχωριστά ή το σύνολο 
των τμημάτων (εφόσον υπάρξει οικονομικός φορέας που θα υποβάλλει προσφορά για 
περισσότερα του ενός τμήματος). 

 
 

4.4   Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην   αναθέτουσα   αρχή   το   όνομα,   τα   στοιχεία   επικοινωνίας   και   τους   νόμιμους 
εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει  
δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης.  Επιπλέον, προκειμένου  να μην  αθετούνται  οι υποχρεώσεις της παρ.  2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 
4.5   Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β   της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 
4.6   Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1   Τρόπος πληρωμής 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει) 

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 

Οι   υπέρ   τρίτων   κρατήσεις   υπόκεινται   στο   εκάστοτε   ισχύον   αναλογικό   τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με   κάθε   πληρωμή   θα   γίνεται   η   προβλεπόμενη   από   την   κείμενη   νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 
5.2   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

5.2.1.  Ο  ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  εφόσον  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο   άρθρο   206   του   ν.   4412/2016   και   τα   οριζόμενα   στο   Παράρτημα   Ι   Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 

α)  το  υλικό  δεν  φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί με  ευθύνη του  φορέα  που 
εκτελεί τη σύμβαση. 

 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με 
απόφαση   του   αποφαινόμενου   οργάνου,   ύστερα   από   γνωμοδότηση   του   αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση  
ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 
5.3   Διοικητικές   προσφυγές   κατά   τη   διαδικασία   εκτέλεσης   των 

συμβάσεων 
 

Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς 
και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης.   Η   εμπρόθεσμη   άσκηση   της   προσφυγής   αναστέλλει   τις   επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης   
που   επιβάλλει   κυρώσεις   δεν   ασκηθεί   εμπρόθεσμα   η   προσφυγή   ή   αν απορριφθεί  
αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

 

 
 





 

 

 

51 
 

5.4   Δικαστική επίλυση διαφορών 
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης  στο  άρθρο 205  ενδικοφανούς  διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

6.1   Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

6.1.1.   Ο   ανάδοχος   υποχρεούται   να   παραδώσει   τα   υλικά   το   αργότερο   σε   τ ρ ε ι ς  ( 3 )  
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στις κατά τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις 
(Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 
6.2   Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

6.2.1.  H  παραλαβή  των  υλικών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβών,  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την  αριθμ.  61  Απόφαση  της  1ης/15-02-2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

Η επιτροπή παραλαβής, συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 

Το πρωτόκολλο που συντάσσεται κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού. 

 

Αν   η   παραλαβή   των   υλικών   και   η   σύνταξη   του   σχετικού   πρωτοκόλλου   δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του  αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 





 

 

 

53 
 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση και τη σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου. 

 
6.3   Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 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. 

 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 
2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
6.4   Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος εκτός 
εάν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος της κατασκευαστικής εταιρίας (Άρθρο 11, παρ. Β του 
Παραρτήματος του Σχεδίου Σύμβασης). 
 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία  του   
αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το   χρόνο   της εγγυημένης λειτουργίας 
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

6.5   Αναπροσαρμογή τιμής 
 

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
 

6.6   Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
 

6.6.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 
 
6.6.2 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

 
6.6.3 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ. 

 
6.6.4 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής  

Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης / Πίνακες Συμμόρφωσης 

 
ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ ΤΥΠΟΥ Q-TOF 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 360.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 446.000,00€) 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Γενικές απαιτήσεις    

1.1 Ολοκληρωμένο επιτραπέζιο σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 
(UHPLC) – φασματομετρίας μαζών (MS και λειτουργία MS / MS) υψηλής 
διακριτικής ικανότητας, τεχνολογίας q-TOF, κατάλληλο για στοχευμένη και μη 
στοχευμένη ανάλυση (ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισμό) 
μεγάλου εύρους οργανικών ουσιών (metabolomics) 

 

ΝΑΙ   

2 Σύστημα αντλιών και ανάμειξης    

2.1 Να διαθέτει προγραμματιζόμενη αντλία με σύστημα ανάμειξης δύο 
τουλάχιστον διαλυτών σε υψηλή πίεση και δύο κανάλια ή δύο 
προγραμματιζόμενες αντλίες. Ικανότητα για ισοκρατική και βαθμωτή έκλουση. 
Nα διαχειρίζεται τουλάχιστον δύο ζεύγη διαλυτών 

ΝΑΙ   

2.2 Περιοχή πιέσεων τουλάχιστον 0 - 18800 psi για ροές έως τουλάχιστον 2 ml/min ΝΑΙ   

2.3 Περιοχή ροών τουλάχιστον 1 - 5000 μL/min, με βήμα 1 μL/min ΝΑΙ   

2.4 Ακρίβεια ροής ίση ή καλύτερη από 1% σε ροές τουλάχιστον 0,2 – 2 mL/min   και 
επαναληψιμότητα ροής  RSD ίση ή καλύτερη από  0,075% 

ΝΑΙ   

2.5 Περιοχή συνθέσεως μίγματος από 0% έως 100%, με ακρίβεια σύνθεσης 
μίγματος ίση ή καλύτερη από 0,5% και επαναληψιμότητα σύνθεσης μίγματος 
ίση ή καλύτερη από 0,15% σε περιοχή ροών τουλάχιστον 200 – 2000 μl/min 

ΝΑΙ   

2.6 Όγκος ανάμειξης (mixer volume) ≤ 40 μl ΝΑΙ   

2.7 Αντιστάθμιση της συμπιεστότητας των διαλυτών  συνεχής και πλήρως 
αυτόματη 

ΝΑΙ   

2.8 Περιοχή pH τουλάχιστον  1 – 12 για τα μέρη των αντλιών και τουλάχιστον 1-10 
για τη βαλβίδα purge 

ΝΑΙ   

2.9 Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα απαέρωσης των διαλυτών με χρήση κενού 
τουλάχιστον δύο καναλιών, για κάθε αντλία ή κανάλι 

ΝΑΙ   

2.10 Να συνοδεύεται από φορέα φιαλών-διαλυτών ΝΑΙ   

3 Αυτόματος δειγματολήπτης    

3.1 Ικανότητα υποδοχής τουλάχιστον 100 φιαλιδίων όγκου 2ml. Επίσης να έχει 
ικανότητα υποδοχής μικροπλακών 96 και 384 κυψελίδων 

ΝΑΙ   

3.2 Ικανότητα λειτουργίας πλήρους (full loop) και μερικής (partial loop) έκχυσης ΝΑΙ   

3.3 Όγκος έγχυσης από 1 μl με ικανότητα επέκτασης έως τουλάχιστον 5000 μl ΝΑΙ   

3.4 Επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης ≤0,3% RSD (σε λειτουργία full-loop) ΝΑΙ   

3.5 Μεταφερόμενη επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carryover) ίση ή καλύτερη 
από 0,001% 

ΝΑΙ   

3.6 Ικανότητα για ψύξη των δειγμάτων σε θερμοκρασίες έως 4οC ΝΑΙ   

4 Θερμοστάτης στηλών (κλίβανος)    
4.1 Θερμοστατούμενος χώρος στηλών με περιοχή θερμοκρασιών τουλάχιστον από 

15οC κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 90οC 
ΝΑΙ   
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4.2 Σταθερότητα θερμοκρασίας και ακρίβεια θερμοκρασίας ίσες ή καλύτερες από 
0,1οC 

ΝΑΙ   

4.3 Να διαθέτει ικανότητα υποδοχής τουλάχιστον 2 ή 4 στηλών ΝΑΙ   

5 Πηγή ιοντισμού    

5.1 Πηγή ηλεκτροδιάχυσης (ΕSI) η οποία να εξασφαλίζει ικανοποιητικό ιονισμό και 
εστίαση των ιόντων για ροές έκλουσης έως τουλάχιστον 1ml/min με βαθμωτή 
έκλουσης από 100% υδατική έως 100% οργανική κινητή φάση. Βελόνα 
ηλεκτροδιάχυσης για εύκολη σύζευξη με HPLC και τριχοειδή ηλεκτροφόρηση 

ΝΑΙ   

5.2 Να διαθέτει διπλή ιοντική χοάνη για βέλτιστη μεταφορά ιόντων και 
ευαισθησία του οργάνου στα πρώτα κρίσιμα στάδια άντλησης καθώς και 
ευρεία μετάδοση m / z 

ΝΑΙ   

6 Φασματόμετρο μάζας    

6.1 Επιτραπέζιο φασματόμετρο μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας τεχνολογίας 
τετραπόλου-αναλυτή χρόνου πτήσης (q-TOF) με ικανότητα λειτουργίας MS και 
MS/MS. Να περιλαμβάνει τετράπολο φίλτρο μαζών, κυψελίδα σύγκρουσης, 
αναλυτή μαζών τύπου time-of-flight (ΤΟF),  ανακλαστήρα ιόντων διπλού 
σταδίου, σύστημα ανίχνευσης υψηλής ταχύτητας και ευαισθησίας και γρήγορο 
ψηφιοποιητή 

ΝΑΙ   

6.2 Περιοχή μαζών τουλάχιστον 20 - 40000 m/z ΝΑΙ   

6.3 Τετράπολο με περιοχή μαζών τουλάχιστον έως 40000 m/z και περιοχή 
απομόνωσης τουλάχιστον έως 3000 m/z 

ΝΑΙ   

6.4 Ακρίβεια μαζών ίση ή καλύτερη από 0,8 ppm σε λειτουργίες MS και MS/MS σε 
ευρεία δυναμική περιοχή 

ΝΑΙ   

6.5 Διακριτική ικανότητα σε λειτουργία μονής ανάκλασης ίση ή καλύτερη από 
60000 (FWHM) σε m/z περίπου 1222 με ανάκλαση μονού σταδίου και χωρίς 
απώλεια ευαισθησίας (με πλήρη διατήρηση της ευαισθησίας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προσφερόμενου οργάνου)  

ΝΑΙ   

6.6 Ψηφιοποιητής με 5 Gsample/sec ADC με 50 Gbit/sec και δυναμική περιοχή 10 
bit που να εξασφαλίζει δυναμική περιοχή τουλάχιστον 5 τάξεις μεγέθους σε 
ταχύτητα λήψης δεδομένων UHPLC 1Hz ή υψηλότερη χωρίς ανάγκη 
διαχωρισμού της δέσμης ιόντων και χωρίς ανάγκη εναλλαγής σε άλλη 
λειτουργία δειγματοληψίας 

ΝΑΙ   

6.7 Ικανότητα δημιουργίας εξαγόμενων χρωματογραφημάτων ιόντων υψηλής 
διακριτικής ικανότητας με σφάλμα ίσο ή μικρότερο από  ± 1.0 mDa για 
ταυτοποίηση σύνθετων μιγμάτων 

ΝΑΙ   

6.8 Ευαισθησία: α) σε λειτουργία Full Scan MS, 1 pg Reserpine, με λόγο S/N 
>1000:1 (RMS) ή καλύτερη  

ΝΑΙ   

6.9 Ευαισθησία σε λειτουργία Full Scan MS/MS 2,5 fmol πεπτιδίου με λόγο S/N 
>100:1 ή καλύτερη 

ΝΑΙ   

6.10 Ρυθμός λήψης δεδομένων σε λειτουργίες MS και MS/MS 60 Hz (60 φάσματα 
ανά δευτερόλεπτο εγγράψιμα στο δίσκο) ή υψηλότερος 

ΝΑΙ   

6.11 Κοινή βαθμονόμηση για μετρήσεις MS και MS/MS ΝΑΙ   

6.12 Το μικρότερο δυνατό ίχνος  όχι μεγαλύτερο από 65 x 120 cm ΝΑΙ   

6.13 Nα συνοδεύεται από αντλία σύριγγας ΝΑΙ   

6.14 Iκανότητα επέκτασης του συστήματος με μονάδα εισαγωγής απ’ ευθείας 
δειγμάτων (Direct probe), με πηγή χημικού ιοντισμού (APCI) και με κατάλληλη 
πηγή για σύνδεση αερίου χρωματογράφου (GC coupling) 

ΝΑΙ   

7 Σύστημα ελέγχου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων    

7.1 Λογισμικό για τον πλήρη έλεγχο του συστήματος και την επεξεργασία 
δεδομένων το οποίο θα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 10 (64 bit)  με τα 
ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Εκτενή έλεγχο των παραμέτρων του οργάνου με διαδραστική βελτιστοποίηση 
των μεθόδων ακριβούς μάζας 
• Ικανότητα ελέγχου συστημάτων υγρής χρωματογραφίας των περισσοτέρων 
κατασκευαστών 

ΝΑΙ   
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7.2 Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
• Επεξεργασία δεδομένων με υψηλό βαθμό αυτοματισμού 
• Αυτόματη ταυτοποίηση μοριακού τύπου  με χρήση δεδομένων MS και 
MS/MS, ακρίβεια μαζών και ισοτοπική εφαρμογή 
• Ποσοτικό προσδιορισμό  
• Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων φασμάτων (Library Search) για εύρεση 
φασμάτων MS και MS/MS 

ΝΑΙ   

7.3 Ρουτίνες για αυτόματη βελτιστοποίηση MS/MS ανάλογα με τα δεδομένα ΝΑΙ   

7.4 Λογισμικό για ταχεία ανάλυση μεγάλου αριθμού ενώσεων με τα ακόλουθα 
ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• ταυτοποίηση οργανικών ουσιών και ποσοτικό προσδιορισμό σε μία ανάλυση  
• κριτήρια επιβεβαίωσης ταυτοποίησης ιόντων με ικανότητα εξάλειψης των 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων με χρήση διαγνωστικών ιόντων και χρόνων 
κατακράτησης 
• επανεξέταση αποτελεσμάτων 
• χρήση αποθηκευμένων καμπυλών βαθμονόμησης πολλαπλών ενώσεων 

ΝΑΙ   

7.5 Εκτενής βάση δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας για συνδυασμένο 
ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων και 
λοιπών ρυπαντών περιλαμβάνοντας στοιχεία της εφαρμοζόμενης μεθόδου 

ΝΑΙ   

7.6 Λογισμικό μεταβολομικής με ικανότητα επεξεργασίας μη στοχευμένων 
μεταβολικών και λιπιδικών δεδομένων όπως και αξιολόγησης δεδομένων MS 
και MS/MS υψηλής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για 
δεδομένα LC-IMS-MS / MS.  
Να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή διακομιστή, 
επιτρέποντας έτσι σε πολλούς χρήστες να επεξεργάζονται, να μοιράζονται και 
να αξιολογούν τα δεδομένα τους ταυτόχρονα. 
Να λειτουργεί σε Windows 10 και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις άδειες. 
Να ελέγχει την πρόσβαση μέσω διαμορφώσιμων, μεμονωμένων λογαριασμών 
χρηστών που προστατεύονται από μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης.  
Να παρέχει μια κεντρική στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
βάσης δεδομένων. 
Οι ροές εργασίας να επιτρέπουν την επεξεργασία των δεδομένων που 
ελήφθησαν, την αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων, τον/την 
σχολιασμό/ερμηνεία γνωστών ενώσεων όπως και την υποστήριξη για 
ταυτοποίηση άγνωστων ενώσεων και απεικόνιση των ουσιών σε χάρτη 
μεταβολικού μονοπατιού ή δικτύου για τη διευκόλυνση της ερμηνείας της 
βιολογικής τους δράσης.  
Να παρέχονται επιλογές εξαγωγής σε γενικές μορφές πίνακα (π.χ. csv) για 
αξιολόγηση των δεδομένων σε πακέτα λογισμικού τρίτων 

ΝΑΙ   

7.7 Το λογισμικό μεταβολομικής να παρέχει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα ροής 
εργασιών επεξεργασίας για δεδομένα υψηλής ανάλυσης LC-MS / MS που να 
περιλαμβάνει βαθμονόμηση μάζας, ευθυγράμμιση χρόνου χωρίς γραμμική 
διατήρηση παραμέτρων, αναδρομική εξαγωγή χαρακτηριστικών, απο-ισότοπο 
(συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης διαφορετικών προϊόντων) και 
διαχείριση φασμάτων MS / MS. 
• Να επιτρέπει την επεξεργασία τετραδιάστατων δεδομένων που 
δημιουργούνται από LC-IMS-MS / MS (χρόνος συγκράτησης, κινητικότητα 
ιόντων, μάζα και ένταση), αυτόματο υπολογισμό και εκ νέου βαθμονόμηση 
των τιμών CCS 
• Να επιτρέπει την αφαίρεση ή απενεργοποίηση λειτουργιών σε δείγματα 
• Να επιτρέπει την εξαίρεση από τον χρήστη ή/και την επισήμανση 
χαρακτηριστικών εάν ο συντελεστής διακύμανσης (%) στις επιλεγμένες 
αναλύσεις είναι πάνω από ένα όριο που καθορίζεται από τον χρήστη 
• Να ενεργοποιείται η ομαλοποίηση των δεδομένων σε τιμές που ορίζονται 
από τον χρήστη (π.χ. ξηρό βάρος δείγματος) ή / και ένα εσωτερικό πρότυπο 
• Να επιτρέπει την επεξεργασία μεμονωμένων φασμάτων που αποκτήθηκαν 
από MALDI ή Flow Injection Analysis σε συνδυασμό με υψηλής ανάλυσης FT-
ICR-MS 
• Να επιτρέπει τη διόρθωση των εφέ παρτίδας εκτέλεσης βάσει των σημάτων 
που ανιχνεύονται σε συγκεντρωτικά δείγματα ποιοτικού ελέγχου 
• Να επιτρέπει σχολιασμό/ερμηνεία φασμάτων που αποκτήθηκαν από MALDI 
Imaging 

ΝΑΙ   
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7.8 Αξιολόγηση δεδομένων από το λογισμικό μεταβολομικής: 
• Να υποστηρίζει στατιστική αξιολόγηση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
PCA, t-Test, ANOVA, Hierarchical Cluster Analysis και PLS όπως και αντίστοιχες 
διαδραστικές απεικονίσεις 
• Να παρέχει επιλογές για την πρόβλεψη τιμών CCS με βάση τη μηχανική 
εκμάθηση για κοινά λιπίδια και να επιτρέπει τη σύγκριση αυτών των 
προβλεπόμενων τιμών με τις παρατηρούμενες τιμές 
• Ο/Η σχολιασμός/ερμηνεία των αποτελεσμάτων να επιτρέπει: 
o Αυτόματο/η σχολιασμό/ερμηνεία ήδη γνωστών ενώσεων με βάση λίστες 
γνωστών ενώσεων («λίστες αναλυτών») 
o Αυτόματο/η σχολιασμό/ερμηνεία χρησιμοποιώντας τοπικά αποθηκευμένες 
φασματικές βιβλιοθήκες MS / MS 
o Αυτόματη εκχώρηση μοριακών τύπων για γνωστές και άγνωστες ενώσεις 
• Το λογισμικό να παρέχει προσαρμόσιμο σύστημα βαθμολόγησης για 
γρήγορη πρόσβαση στην ποιότητα των αυτόματων σχολιασμών/ερμηνειών 
που δημιουργούνται από το πρόγραμμα. Αυτή η βαθμολογία να είναι 
συνοπτικά οπτική και να επιτρέπει την πρόσβαση στην ποιότητα των 
σχολιασμών με βάση την ακρίβεια της μάζας, την πιστότητα των ισοτόπων 
μοτίβων, το χρόνο διατήρησης και τις πληροφορίες MS / MS. Για δεδομένα που 
δημιουργούνται από το LC-IMS-MS, το λογισμικό να μπορεί να χρησιμοποιεί 
πληροφορίες τιμής CCS για να καθορίσει την ποιότητα του σχολιασμού 
• Να επιτρέπει τη συγχώνευση «δυνατοτήτων» από θετικά και αρνητικά 
δεδομένα MS για να επιτρέψει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον σχολιασμό 
χρησιμοποιώντας δεδομένα και από τους δύο τρόπους ιονισμού 
• Να παρέχει διαδραστική λειτουργικότητα για τη χειροκίνητη επιμέλεια των 
αποτελεσμάτων της αποκωδικοποίησης ιόντων 
• Δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων "αναλυτικών λιστών" και 
φασματικών βιβλιοθηκών 
• Να παρέχεται αποκλειστική «λίστα αναλυτών» για την ενεργοποίηση 
σχολιασμού των απελευθερωμένων γλυκανών 
• Δυνατότητα εισαγωγής φασματικών βιβλιοθηκών MS / MS από τρίτα μέρη 
(π.χ. NIST, LipidBlast) 
• Να υποστηρίζεται ροή εργασίας σχολιασμού για άγνωστες ενώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μοριακών τύπων που βασίζονται σε 
ακριβή μάζα και ισότοπο μοτίβο σε διαθέσιμα φάσματα MS και MS / MS, 
ερώτημα μοριακού τύπου σε δημόσιες (π.χ. ChemSpider, ChEBI και PubChem) 
καθώς και τοπικές (ιδιωτικές) βάσεις δεδομένων και επακόλουθος 
κατακερματισμός εντός του πυριτίου δομών στόχων με αντιστοίχιση 
παραγόμενων θραυσμάτων με μετρημένες κορυφές σε φάσματα MS / MS 
• Για τον εντοπισμό δομικά σχετιζόμενων μεταβολιτών, το λογισμικό να 
παρέχει επιλογές για σύγκριση φασμάτων θραυσμάτων γνωστών μεταβολιτών 
έναντι άγνωστων μεταβολιτών 
• Δυνατότητα ανίχνευσης «πυρήνων» ενώσεων με βάση το συσχετισμό 
Pearson των εντάσεών τους 
• Το λογισμικό να παρέχει συνδυασμένες επιλογές φιλτραρίσματος για τον 
πίνακα αποτελεσμάτων για γρήγορη πλοήγηση σε ενώσεις ενδιαφέροντος (π.χ. 
φιλτράρισμα για εύρος μάζας και χρονικό εύρος συγκράτησης) 
• Το λογισμικό να παρέχει ολοκληρωμένη λειτουργία χαρτογράφησης 
μεταβολικών μονοπατιών (υποστηρίζοντας χάρτες διαδρομών σε μορφή 
GPML) για την οπτικοποίηση των διαφορών στη συγκέντρωση των 
αναγνωρισμένων ενώσεων μεταξύ των ομάδων δειγμάτων 

ΝΑΙ   

7.9 Λογισμικό για ταυτοποίηση, χαρακτηρισμό και ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών ΝΑΙ   

7.10 Ανεξάρτητος ηλεκτρονικός υπολογιστής με τις ακόλουθες ελάχιστες 
προδιαγραφές: Intel i7 ή i9, μνήμη RAM 16 ή 32 GB, σκληρό δίσκο 2.000 GB,  
R/W DVD-ROM drive, ποντίκι, πληκτρολόγιο, Windows 10, έγχρωμη οθόνη 24 
ιντσών και εκτυπωτή Laser 

ΝΑΙ   

7.11 Δεύτερος κατάλληλος Η/Υ για το λογισμικό μεταβολομικής (ομοίως με 7.10) ΝΑΙ   

8 Ειδικές Απαιτήσεις    

8.1 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   
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8.2 Γεννήτρια αζώτου με αεροσυμπιεστή, κατάλληλη για την λειτουργία του 
συστήματος. Να αναφερθούν οι προδιαγραφές της γεννήτριας στην προσφορά 

ΝΑΙ   

8.3 Να συνοδεύεται από τουλάχιστον πεντακόσια (500) φιαλίδια δείγματος για τον 
αυτόματο δειγματολήπτη με αντίστοιχα πώματα και διαφράγματα 

ΝΑΙ   

8.4 Nα συνοδεύεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS, κατάλληλο 
για το προσφερόμενο σύστημα 

ΝΑΙ   

8.5 Να περιλαμβάνεται  χρωματογραφική στήλη για προσδιορισμούς οργανικών 
ρύπων και χρωματογραφική στήλη κατάλληλη για αναλύσεις μεταβολομικής 

ΝΑΙ   

8.6 Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εγκαταστήσει και να 
παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει τους 
χειριστές. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ημέρες εκπαίδευσης στις λειτουργίες του συστήματος και θα 
λάβει χώρα στο Εργαστήριο. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης και 
εκπαίδευσης καλύπτεται από τον προμηθευτή 

ΝΑΙ   

8.7 Πρόσθετη εκπαίδευση των αναλυτών σε εξειδικευμένο εργαστήριο της 
κατασκευάστριας εταιρείας για δύο (2) άτομα και τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικές 
ημέρες. Όλα τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των 
εκπαιδευόμενων θα καλυφθούν από τον προμηθευτή. Η πρόσθετη εκπαίδευση 
θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος από την εγκατάσταση του 
συστήματος. Ο προμηθευτής μετά την επιτυχή εγκατάσταση του συστήματος 
θα παραδώσει υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της παραπάνω εκπαίδευσης 

ΝΑΙ   

8.8 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

8.9 Το σύστημα να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

8.10 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

8.11 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 76.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 94.860,00€) 

 
Είδος 2.1: Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υγρά 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να βασίζεται στην αρχή της κατά Fourier μετασχηματισμένης υπέρυθρης 
ακτινοβολίας FTIR (Fourier Transformed InfraRed), ισοδύναμη ή καλύτερη 

ΝΑΙ   

2 Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα ανάλυσης τουλάχιστον για γάλα (φρέσκο και 
επεξεργασμένο), κρέμα γάλακτος και τυρόγαλα 

ΝΑΙ   

3 Να είναι κατάλληλο για την μέτρηση τουλάχιστον των εξής παραμέτρων: 
λιπαρών, πρωτεΐνης, ολικών στερεών, στερεών άνευ λίπους και λακτόζης 

ΝΑΙ   

4 Να μπορεί επιπλέον να μετρήσει την ταπείνωση του σημείου πήξεως του 
γάλακτος (Freezing point detection), στην ίδια μέτρηση με τα συστατικά του 
γάλακτος 

ΝΑΙ   

5 Να φέρει σύστημα διάγνωσης προβλημάτων και ενημέρωσης του χρήστη ΝΑΙ   

6 Να διαθέτει ενσωματωμένη (ενιαία και όχι ξεχωριστή) αυτόματη μονάδα 
αναρρόφησης  και μέτρησης των δειγμάτων 

ΝΑΙ   

7 Η αναλυτική ικανότητα ανά παράμετρο να είναι τουλάχιστον: 

- Λίπος 0-48% 
- Πρωτεΐνη 0-6% 
- Λακτόζη 0-6% 
- Ολικά Στερεά 0-50% 
- Στερεά άνευ λίπους 0-12% 

ΝΑΙ   

8 Η ανάλυση να πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση χημικών ΝΑΙ   

9 Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων σε κάθε παράμετρο (λιπαρά, πρωτεΐνη, 
ολικά στερεά, στερεά άνευ λίπους και λακτόζη) να είναι CV ≤ 0,5% 

ΝΑΙ   

10 Η ακρίβεια των μετρήσεων σε κάθε παράμετρο (λιπαρά, πρωτεΐνη, ολικά 
στερεά, στερεά άνευ λίπους και λακτόζη) να είναι CV ≤ 1,2% 

ΝΑΙ   

11 Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα θερμοστάτησης του δείγματος ΝΑΙ   

12 Να εκτελεί αυτόματους κύκλους πλύσης (καθαρισμού) και μηδενισμού  ΝΑΙ   

13 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη ή εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη και 
εγκαταστημένο στο σύστημα ή στον Η/Υ το κατάλληλο λογισμικό για τον 
έλεγχο και τη λειτουργία της συσκευής. Το σύστημα να συνοδεύεται από 
εκτυπωτή laser 

ΝΑΙ   

14 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

15 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

16 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

17 Το σύστημα να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

18 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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Είδος 2.2: Σύστημα προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε στερεά 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Η αρχή μεθόδου του συστήματος  να είναι η φασματοφωτομετρία εγγύς 
υπέρυθρου με διαπερατότητα (NIR transmission) και με ανάκλαση (NIR 
reflection), ισοδύναμη ή καλύτερη 

ΝΑΙ   

2 Το σύστημα να έχει κατ’ ελάχιστο τη δυνατότητα προσδιορισμού λίπους, 
υγρασίας, ολικών στερεών, πρωτεΐνης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών 
(saturated fat, SFA) σε γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά) 

ΝΑΙ   

3 Να διαθέτει την καμπύλη ανάλυσης τυριών (όλων των ειδών) και να έχει τη 
δυνατότητα αναβάθμισης για την ανάλυση κρέατος, ψαριών και άλλων 
προϊόντων 

ΝΑΙ   

4 Να διαθέτει έτοιμη καμπύλη ανάλυσης ειδικά για το τυρί Φέτα ΝΑΙ   

5 Οι καμπύλες ανάλυσης να αποτελούνται από ικανοποιητικό αριθμό δεδομένων 
ώστε να προσφέρουν αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις 

ΝΑΙ   

6 Να μην απαιτείται χρήση αντιδραστηρίων για την προετοιμασία και ανάλυση 
των δειγμάτων 

ΝΑΙ   

7  Να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με εξωτερική οθόνη ή εξωτερικό 
υπολογιστή με οθόνη και εγκαταστημένο στο σύστημα ή στον Η/Υ το κατάλληλο 
λογισμικό για τον έλεγχο και τη λειτουργία της συσκευής, όπως και για την 
ανάλυση των δεδομένων. Το σύστημα να συνοδεύεται από εκτυπωτή laser 

ΝΑΙ   

8 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

9 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

10 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

11 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

12 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ (Impedance Technique) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26.600,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 32.984,00€) 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να λειτουργεί με τεχνολογία ανίχνευσης αντίστασης 2 ηλεκτροδίων ΝΑΙ   

2 Να έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 
δειγμάτων 

ΝΑΙ   

3 Η θερμοκρασία επώασης να έχει εύρος από +0°C έως +55°C ή καλύτερο ΝΑΙ   

4 Να λειτουργεί με έτοιμα προς χρήση φιαλίδια (προγεμισμένα με το κατάλληλο 
θρεπτικό υπόστρωμα) 

ΝΑΙ   

5 Ένας κύκλος λειτουργίας εντοπισμού μόλυνσης (ανίχνευση μικροοργανισμών) 
να κρατάει κατά μέγιστο 12 ώρες 

ΝΑΙ   

6 Ο κύκλος εντοπισμού απουσίας βακτηρίων να κρατάει κατά μέγιστο 24 ώρες ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με οθόνη ή εξωτερικό υπολογιστή με 
οθόνη 

ΝΑΙ   

8 Να διαθέτει προεγκατεστημένο πρόγραμμα λειτουργίας και ελέγχου της 
συσκευής, καθώς και απεικόνισης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ   

9 Το λογισμικό να επιτρέπει την εκτύπωση των αποτελεσμάτων (δυνατότητα 
σύνδεσης της συσκευής με εκτυπωτή) καθώς και την εξαγωγή αυτών σε αρχεία 
excel 

ΝΑΙ   

10 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

11 Η λειτουργία του μηχανήματος να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ 

(Flow Cytometry) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 55.180,00€) 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Nα έχει τη δυνατότητα στο ίδιο δείγμα (νωπό γάλα) να κάνει ταυτόχρονο 
προσδιορισμό μικροβιακού φορτίου και σωματικών κυττάρων 

ΝΑΙ   

2 Η αρχή μεθόδου της συσκευής να είναι κυταρρομετρία ροής (flow cytometry), 
με καταμέτρηση μεμονωμένων βακτηριακών κυττάρων (IBC: Individual Bacteria 
Count) και σωματικών κυττάρων (SCC: Somatic Cell Count) 

ΝΑΙ   

3 Να διαθέτει έτοιμα προς χρήση αναλώσιμα ΝΑΙ   

4 Να μπορεί να αναλύσει τουλάχιστον αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα ΝΑΙ   

5 Εύρος μέτρησης και επαναληψιμότητας των παραμέτρων IBC και SCC να είναι 
εντός των ορίων που θέτουν τα αντίστοιχα πρότυπα ISO 4833, ISO 1336 ή 
ισοδύναμα (για λόγους διαπίστευσης) 

ΝΑΙ   

6  Η διασταυρούμενη επιμόλυνση (carry-over) να είναι < 1% ΝΑΙ   

7  Για λόγους διαπίστευσης, η μέθοδος αναφοράς για την παράμετρο IBC 
(βαθμονόμηση, μετατροπή)  να είναι η Standard Plate Count (SPC) σύμφωνα με 
τα πρότυπα ISO 4833, ISO 21187, ISO 16140 ή ισοδύναμα 

ΝΑΙ   

8 Για λόγους διαπίστευσης, ο κατασκευαστής να παρέχει τα αντίστοιχα πρότυπα 
για την τυποποίηση και τον έλεγχο της απόδοσης της συσκευής τόσο για SCC 
όσο και για IBC. Επιπλέον, ο προμηθευτής να είναι υπεύθυνος για την παροχή 
πιστοποιημένων κατά το πρότυπο ISO 17043 διεργαστηριακών δειγμάτων για 
τον έλεγχο της ακρίβειας μέτρησης 

NAI   

9 Να είναι δυνατή η διαπίστευση του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
17025 για τη διενέργεια διαπιστευμένων αναλύσεων/μετρήσεων 

ΝΑΙ   

10 Να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με οθόνη ή εξωτερικό υπολογιστή με 
οθόνη με εγκαταστημένο το απαραίτητο λογισμικό 

ΝΑΙ   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Η λειτουργία του μηχανήματος να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ΝΑΙ   

13 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

14 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

15 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

16 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ / ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 26.040,00€) 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Μία αυτόματη συσκευή εμβολιασμού μικροπλακιδίων 96 κυψελών με δόσεις 
των 50 μl ή πολλαπλάσιες αυτής. Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για τον 
προγραμματισμό και έλεγχο της συσκευής 

ΝΑΙ   

2 Μία συσκευή αυτόματης ανάγνωσης των μικροπλακιδίων 96 κυψελών με 
φθορισμό, ισοδύναμο ή καλύτερο. Δηλαδή η αρχή λειτουργίας της συσκευής 
να στηρίζεται στη φθοριομετρική μέθοδο ανίχνευσης του μήκους κύματος, 
ισοδύναμο ή καλύτερο  

ΝΑΙ   

3 Συσκευή αυτόματης ανάγνωσης των μικροπλακιδίων 96 κυψελών: Να 
συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισμικό για την ανάγνωση των 
μικροπλακιδίων και την εξαγωγή του αποτελέσματος (ποσοτικοποίηση 
ευαισθησίας / ανθεκτικότητας μικροοργανισμού, minimum inhibitory 
concentration – MIC) 

ΝΑΙ   

4 Συσκευή αυτόματης ανάγνωσης των μικροπλακιδίων 96 κυψελών: Να διαθέτει 
πλάκα βαθμονόμησης για τον έλεγχο και βαθμονόμηση της συσκευής πριν τη 
μέτρηση 

ΝΑΙ   

5 Συσκευή αυτόματης ανάγνωσης των μικροπλακιδίων 96 κυψελών: Να διαθέτει 
ενσωματωμένο υπολογιστή με οθόνη ή εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη με 
εγκαταστημένο το απαραίτητο λογισμικό 

ΝΑΙ   

6  Μία συσκευή προσδιορισμού της πυκνότητας των μικροβιακών εναιωρημάτων ΝΑΙ   

7  Δυνατότητα ανάλυσης έτοιμων προς χρήση (προγεμισμένα με διάφορα 
αντιβιοτικά) μικροπλακιδίων ποσοτικοποίησης της ανθεκτικότητας / 
ευαισθησίας των GRAM-positive, GRAM-negative και αναερόβιων 
μικροοργανισμών σε αυτά 

ΝΑΙ   

8 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

9 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

10 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

11 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

12 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΙΔΙΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 52.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 64.480,00€) 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Φασματοφωτόμετρο μικροπλακών και κυψελίδων (ΦΜΚ) ΝΑΙ   

2 ΦΜΚ: Να είναι συμβατό με μικροπλάκες  6, 12, 24, 48, 96 έως και 384 θέσεων  ΝΑΙ   

3 ΦΜΚ: Δυνατότητα αναβάθμισης για ταυτόχρονη μέτρηση έως και 16 ή/και 48 
δειγμάτων όγκου της τάξης των 2 μL (π.χ. για απευθείας μέτρηση της 
ποιότητας και ποσότητας των νουκλεϊκών οξέων) 

ΝΑΙ   

4 ΦΜΚ: Να φέρει ανεξάρτητη θύρα για υποδοχή τυπικής κυψελίδας οπτικής 
διαδρομής  10mm,  η οποία μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σαν κλασικό 
φασματοφωτόμετρο 

ΝΑΙ   

5 ΦΜΚ: Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής με εγκατεστημένο λογισμικό το 
οποίο διαθέτει προκαθορισμένα πρωτόκολλα αλλά και γρήγορη δημιουργία 
νέων 

ΝΑΙ   

6 ΦΜΚ: Να συνοδεύεται επιπλέον από λογισμικό ελέγχου λειτουργίας και 
επεξεργασίας δεδομένων το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε Η/Υ σε 
περιβάλλον Windows 

ΝΑΙ   

7 ΦΜΚ: Να έχει δυνατότητα ανακίνησης τουλάχιστον με 3 διαφορετικούς 
τρόπους: γραμμική, τροχιακή (orbital) και διπλά τροχιακή (double-orbital) 

ΝΑΙ   

8 ΦΜΚ: Να διαθέτει μονοχρωμάτορα για μετρήσεις απορρόφησης παρέχοντας 
ελεύθερη επιλογή του μήκους κύματος στην περιοχή από 200 έως 999 nm με 
βήμα 1 nm 

ΝΑΙ   

9 ΦΜΚ: Να έχει εύρος ζώνης στο μονοχρωμάτορα ίσο ή καλύτερο από 2,9nm ΝΑΙ   

10 ΦΜΚ: Να έχει πηγή φωτός Xenon flash, ισοδύναμο ή καλύτερο ΝΑΙ   

11 ΦΜΚ: Να διαθέτει σύστημα με φωτοδίοδο ως ανιχνευτή, ισοδύναμο ή 
καλύτερο 

ΝΑΙ   

12 ΦΜΚ: Να έχει δυναμικό εύρος μέτρησης οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον 0- 
4,0 OD, με ανάλυση τουλάχιστον 0,0001 OD 

ΝΑΙ   

13 ΦΜΚ: Να έχει ακρίβεια & γραμμικότητα μέτρησης οπτικής πυκνότητας OD 
καλύτερη ή ίση με ±1% ± 0,010 στο εύρος 0 έως  2,0 OD και ±3% ± 0,010  στο 
εύρος 2 ως 2,5 OD 

ΝΑΙ   

14 ΦΜΚ: Να έχει  επαναληψιμότητα οπτικής πυκνότητας καλύτερη ή ίση με ±1% ± 
0,005 στο εύρος 0 έως  2,0 OD και ±3% ± 0,005  στο εύρος 2 ως 2,5 OD 

ΝΑΙ   

15 ΦΜΚ: Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±2nm ΝΑΙ   

16 ΦΜΚ: Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±0,2nm ΝΑΙ   

17 ΦΜΚ: Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης διόρθωσης της οπτικής διαδρομής 
για άμεση ποσοτικοποίηση 

ΝΑΙ   

18 ΦΜΚ: Να έχει stray light ίσο ή καλύτερο από 0,03% στα 230nm ΝΑΙ   

19 ΦΜΚ: Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον των εξής read modes: 
ανάγνωση τελικού σημείου (endpoint), κινητικών μελετών,  φασματική 
σάρωση και σάρωση σε όλο το βοθρίο (spectral scanning & well area scanning) 

ΝΑΙ   
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20 ΦΜΚ: Nα έχει δυνατότητα επώασης τουλάχιστον έως τους 65οC μέσω ενός 
συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας τουλάχιστον 4 ζωνών. Δηλαδή, ο θάλαμος 
ανάγνωσης θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 4 θερμαντικές πλάκες (2 πάνω και 
2 κάτω) που θα εξασφαλίζουν υψηλής ομοιομορφίας θερμοστάτηση σε όλα τα 
σημεία της μικροπλάκας 

ΝΑΙ   

21  ΦΜΚ: Η μεταβολή της θερμοκρασίας, έπειτα από τη ρύθμισή της να μην 
υπερβαίνει την τάξη των ± 0,2oC σε μια άριστη τιμή ανάπτυξης των 
μικροοργανισμών (π.χ. στους 37oC). Η όλη λειτουργία επώασης θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μεγάλης διάρκειας κινητικές μελέτες όπου η 
μικροπλάκα πρέπει να διατηρηθεί μέσα στο θάλαμο ανάγνωσης υπό σταθερή 
θερμοκρασία 

ΝΑΙ   

22  ΦΜΚ: Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου συμπύκνωσης (condensation control) για  
ελαχιστοποίηση της εξάτμισης και συμπύκνωσης ύδατος που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε εφαρμογές που απαιτούν οι πλάκες να φέρουν κάλυμμα κατά την 
ανάγνωση (π.χ. μετρήσεις σε κυτταροκαλλιέργειες) 

ΝΑΙ   

23  ΦΜΚ: Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή για την 
εκτύπωση των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ   

24  ΦΜΚ: Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ρομποτικό αυτόματο σύστημα 
επώασης και τροφοδοσίας 8 έως και 50 μικροπλακών (6, 12, 24, 48, 96, 384 
κυψελίδων) από και προς το όργανο, όπως περιγράφεται παρακάτω 

ΝΑΙ   

25  Ρομποτικό αυτόματο σύστημα επώασης και τροφοδοσίας 8 μικροπλακών (ΡΑΣ) ΝΑΙ   

26  ΡΑΣ: Να έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μικροπλακών κλειστών (με το 
καπάκι) όπως και την ικανότητα αυτόματης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης 
του καπακιού 

ΝΑΙ   

27  ΡΑΣ: Κάθε θέση επώασης να είναι συμβατή  με ένα περιέκτη (vessel) ο οποίος 
μπορεί να είναι α) μικροπλάκες  6, 12, 24, 48, 96 έως και 384 θέσεων (με ή 
χωρίς καπάκι), β) τρυβλίο κυτταροκαλλιέργειας και γ) φλάσκα Τ25  

ΝΑΙ   

28  ΡΑΣ: Να διαθέτει φίλτρο τύπου HEPA ΝΑΙ   

29  ΡΑΣ: Να φέρει ρομποτικό βραχίονα ο οποίος θα μετακινεί την εκάστοτε πλάκα 
προς και από τον επωαστήρα και προς και από το φασματοφωτόμετρο με το 
οποίο είναι συνδεδεμένο. Παράλληλα η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του 
καπακιού της πλάκας να γίνεται αυτοματοποιημένα 

ΝΑΙ   

30  ΡΑΣ: Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον δύο συσκευές για πιθανή 
επέκταση (π.χ. φασματοφωτόμετρο και συσκευή πλύσης/διανομής) 

ΝΑΙ   

31  ΡΑΣ: Να έχει δυνατότητα επώασης και ελέγχου της θερμοκρασίας τουλάχιστον 
έως τους 45οC με ανάλυση 0,1oC ενώ η ομοιομορφία της θερμοκρασίας να είναι 
τουλάχιστον ± 0,5οC σε μια άριστη τιμή ανάπτυξης των μικροοργανισμών (π.χ. 
στους 37oC) 

ΝΑΙ   

32  ΡΑΣ: Να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη μακράς διάρκειας αδιάκοπη 
λειτουργία του συστήματος για έως και 2 εβδομάδες χωρίς να απαιτείται 
παρεμβολή του χρήστη 

ΝΑΙ   

33  ΡΑΣ: Να συνοδεύεται από λογισμικό τον έλεγχο και προγραμματισμό της 
συσκευής και της διεπαφής αυτής με τις υπόλοιπες συνδεδεμένες  συσκευές. 
Μέσω του εν λόγω λογισμικού να μπορεί να γίνει έλεγχος, παρακολούθηση και 
καταγραφή της θερμοκρασίας. Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την 
ενημέρωση του χρήστη (μέσω e-mail ή μηνύματος) για γεγονότα ή/και πιθανά 
σφάλματα που τυχόν παρουσιαστούν στο σύστημα κατά τη διάρκεια μίας 
πειραματικής διαδικασίας λόγω της λειτουργίας της συσκευής για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

ΝΑΙ   
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34  ΡΑΣ: Να διαθέτει εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη με εγκαταστημένο το 
απαραίτητο λογισμικό 

ΝΑΙ   

35  Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης έτοιμων προς χρήση 
(προγεμισμένα με το κατάλληλο υπόστρωμα) μικροπλακιδίων ταυτοποίησης 
μικροοργανισμών (GRAM-positive, GRAM-negative και αναερόβιων 
μικροοργανισμών) 

ΝΑΙ   

36 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

37 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

38 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

39 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

40 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 7: ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 77.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 95.480,00€) 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Γενετικός Αναλυτής για την ανάλυση DNA με τουλάχιστον 4 τριχοειδή 
(capillaries) χωρίς να υπάρχει η ανάγκη προετοιμασίας πηκτωμάτων (gels) 

ΝΑΙ   

2 Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος από τη φόρτωση των δειγμάτων έως τον 
προσδιορισμό της ακολουθίας (αλληλούχιση κατά Sanger – Sanger sequencing) 
(π.χ επιβεβαίωση ευρημάτων αλληλούχισης νέας γενιάς), την ανάλυση μήκους 
τμημάτων DNA (fragment analysis) και την SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) γενοτύπιση (SNP genotyping) 

ΝΑΙ   

3 Να διαθέτει οθόνη αφής και εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 128 GB ΝΑΙ   

4  Να μπορεί να χρησιμοποιήσει μικροπλάκες 96 θέσεων ή σωληνάρια σε 8άδες 
(8 tube-strips) με δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 1 μικροπλάκας 96 θέσεων 
ή 12 οκτάδες σωληναρίων 

ΝΑΙ   

5 Να μπορεί να ανιχνεύει τουλάχιστον 6 χρωστικές ταυτόχρονα ΝΑΙ   

6  Ο γενετικός αναλυτής να χρησιμοποιεί ένα σύστημα (π.χ. κασέτας-cartridge ή 
ισοδύναμο) που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (π.χ. 
τριχοειδή, πολυμερές και ρυθμιστικά διαλύματα) που απαιτούνται ανάλογα με 
την εφαρμογή και το οποίο θα είναι για πολλαπλές χρήσεις (όχι μιας χρήσης) 

ΝΑΙ   

7  Να υπάρχουν διαθέσιμα έτοιμα προς χρήση kit για διάφορες εφαρμογές (π.χ. 
Sanger sequencing, fragment analysis, SNP genotyping) 

ΝΑΙ   

8  Να συνοδεύεται με τα ακόλουθα λογισμικά: 

• Λογισμικό για εφαρμογές γενοτύπισης,  

• Λογισμικό ανάλυσης αλληλουχιών,  

• Λογισμικό σύγκρισης αλληλουχιών,  

• Λογισμικό ανίχνευσης μικρών παραλλαγών,  

• Λογισμικό για re-sequencing,  

• Λογισμικό ελέγχου των ρυθμίσεων του συστήματος και  

• Λογισμικό επεξεργασίας αλληλουχιών (assembly, quality control of 
assembly) και ταυτοποίησης μικροοργανισμών (bacterial identification) 

ΝΑΙ   

9  Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και 
ελέγχου μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια της ανάλυσης για πιθανά σφάλματα 

ΝΑΙ   

10  Να συνοδεύεται από τελευταίας τεχνολογίας φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή 
γραφείου με Windows 10 για συλλογή και αποθήκευση δεδομένων 

ΝΑΙ   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Η λειτουργία του μηχανήματος να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ΝΑΙ   

13 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

14 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

15 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

16 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (Capillary electrophoresis) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 31.000,00€) 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Το σύστημα να πραγματοποιεί ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό νουκλεϊκών 
οξέων DNA και RNA σε  τριχοειδή 

ΝΑΙ   

2 Να  έχει την δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών μεγεθών αλληλουχιών DNA 
και RNA 

ΝΑΙ   

3 Να βασίζεται στην τεχνολογία ανίχνευσης φθορισμού  από συστοιχία διόδων 
εκπομπής φωτός και μικρο-συλλέκτες, ισοδύναμη ή καλύτερη 

ΝΑΙ   

4  Να εξασφαλίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτροφόρηση έως και 96 
δειγμάτων σε κάθε διαδικασία (run), εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες έκθεσης 
του χρήστη σε καρκινογόνες χρωστικές DNA όπως πχ το Βρωμιούχο Αιθίδιο και 
να επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση δειγμάτων τόσο από strips όσο και από 
μικροπλάκα 96 θέσεων 

ΝΑΙ   

5 Η ηλεκτροφόρηση να πραγματοποιείται σε έτοιμες προς χρήση κασέτες 
(cartridge) ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

6  Η ηλεκτροφόρηση να είναι ευαίσθητη με υψηλή διακριτική ικανότητα (έως και 
3 bp) 

ΝΑΙ   

7  Το σύστημα να είναι σε θέση να δώσει ξεκάθαρη εικόνα των ζωνών των 
ηλεκτροφορημάτων με τα ακριβή μεγέθη αυτών με τη χρήση έτοιμων μαρτύρων 

ΝΑΙ   

8  Να δέχεται διάφορους τύπους κασετών ή ισοδύναμο σύστημα ανάλογα με την 
εφαρμογή και να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αλλεπάλληλες χρήσεις 

ΝΑΙ   

9  Το σύστημα να συνοδεύεται από τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και ειδικό λογισμικό για την συνεχή καταγραφή δεδομένων, την 
ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων  

ΝΑΙ   

10  Το λογισμικό να έχει τις ακόλουθες ελάχιστες δυνατότητες: 

• Τα δεδομένα να αναλύονται και να απεικονίζονται τόσο ως 
ηλεκτροφορήματα κορυφών όσο και ζώνες σε πήκτωμα, 

• Να διαθέτει μεγάλη συλλογή εργαλείων για την εύκολη ανάλυση και 
γρήγορη επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

• Να επιτρέπει την ανάλυση και εκτίμηση των δειγμάτων ένα προς ένα 
ξεχωριστά ή σε αντιπαραβολή με τα υπόλοιπα για σύγκριση 

• Να υπολογίζει με ακρίβεια όλες τις ιδιότητες των ηλεκτρογραφημάτων 
(κορυφών) όπως αριθμό, ύψος, εμβαδόν, πλάτος κλπ., τα οποία να 
εμφανίζονται σε μορφή πίνακα 

• Να αξιολογεί την ποιότητα RNA βάσει κάποιου δείκτη 

• Να επιτρέπει την δημιουργία αναφορών (data reports) τα οποία να 
μπορούν να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση ή να εξαχθούν σε 
άλλου τύπου προγράμματα (π.χ. excel) 

NAI   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   
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13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ 9: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 24.800,00€) 

 
Είδος 9.1: Εργαστηριακή συσκευή λυοφιλοποίησης 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι κατάλληλη για λυοφιλοποίηση δειγμάτων μικροοργανισμών, με τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:  

• χωρητικότητα συμπυκνωτή 2.5kg πάγου,  

• απόδοση 2 kg / 24 h και  

• θερμοκρασία συμπυκνωτή -55°C 

ΝΑΙ   

2 Να λειτουργεί με χρήση φυσικών, φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών 
μέσων με τιμή GWP (Global Warming Potential - Δυναμικό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη) 1 έως 6 (π.χ. αιθυλένιο, προπάνιο, προπένιο). Να παρέχεται εγγύηση 
ότι αυτά θα παρέχονται από τον κατασκευαστή για τα επόμενα 10 χρόνια 

ΝΑΙ   

3 Ο θάλαμος συμπύκνωσης, η σπείρα του συμπυκνωτή και οι βαλβίδες 
εξαερισμού και αποστράγγισης να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα 316L / 1.4404, ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

4  Να διαθέτει αισθητήρα κενού ΝΑΙ   

5 Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη μικρο-βαλβίδα εξαερισμού από όπου 
θα είναι δυνατή και η σύνδεση αδρανών αερίων (π.χ. άζωτο, αργόν, ήλιο) 

ΝΑΙ   

6  Να διαθέτει λειτουργία απόψυξης με ζεστό αέριο με δυνατότητα ρύθμισης των 
συνθηκών απόψυξης ανάλογα με τις ανάγκες των εφαρμογών κατ’ ελάχιστο ως 
εξής: χρόνος – από 1min έως 200h – και θερμοκρασία – από 10 έως 60οC  

ΝΑΙ   

7  Η σπείρα του συμπυκνωτή θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του θαλάμου 
συμπύκνωσης για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη απόδοση 

ΝΑΙ   

8  Να συνοδεύεται από αντλία κενού με απόδοση τουλάχιστον 2.3 m3 / h και 
τελικό κενό τουλάχιστον 2 x 10-3 mbar 

ΝΑΙ   

9  Να συνοδεύεται από κλωβό κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό που να 
φέρει τουλάχιστον έξι (6) συνδέσεις για φιάλες λυοφιλοποίησης με φαρδύ 
λαιμό ή φιάλες με εσμυρισμένο στόμιο 29/32 στρογγυλού πυθμένα. Η σύνδεση 
για τις φιάλες να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κι όχι από γυαλί 

ΝΑΙ   

10  Εντός του κλωβού να υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3) ράφια. Να είναι 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο με απόσταση τουλάχιστον 80mm μεταξύ τους. 
Να στηρίζονται επί κατάλληλης πλάκας που θα τοποθετείται στο άνοιγμα του 
θαλάμου συμπύκνωσης. Η πλάκα αυτή να έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μεγάλες οπές ώστε να μην παρεμποδίζεται η  ροή ατμών μεταξύ θαλάμου 
συμπύκνωσης και κλωβού 

ΝΑΙ   

11  Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από ενσωματωμένη μονάδα 
προγραμματισμού με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Να διαθέτει μενού περιήγησης 

• Να φέρει οθόνη και πλήκτρα περιήγησης  

• Να εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος (διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας λυοφιλοποίησης) 

• Να εμφανίζεται η διάρκεια του σταδίου λυοφιλοποίησης (διάρκεια 
τρέχοντος σταδίου και διάρκεια που έχει οριστεί από χρήστη) 

• Να εμφανίζεται η θερμοκρασία του συμπυκνωτή 

• Να εμφανίζεται η τιμή του κενού εντός του θαλάμου συμπύκνωσης 
(τρέχουσα τιμή και τιμή ορισμού από χρήστη) 

• Να εμφανίζεται η μετατροπή της τιμής κενού σε τιμή θερμοκρασίας με 
βάση την καμπύλη τάσης ατμών για πάγο και νερό 

NAI   
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12 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

13 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

14 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

15 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

16 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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Είδος 9.2: Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι κατάλληλη για παραγωγή υπερκάθαρου νερού, τύπου Ι και τύπου ΙΙ 
για τις ανάγκες χημικού, μικροβιολογικού και μοριακού εργαστηρίου, όπως 
ιοντική χρωματογραφία (IC), HPLC, LC/MS, GC/ MS, TOC, φωτομετρία, AAS, ICP/ 
MS, ηλεκτροφόρηση, DNA sequencing, PCR κλπ 

ΝΑΙ   

2 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα συστατικά προεπεξεργασίας για 
άμεση σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 

ΝΑΙ   

3  Να διαθέτει εύκαμπτο διανομέα για ευκολία στη χρήση ΝΑΙ   

4  Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο με τις ακόλουθες ελάχιστες ενδείξεις: 

• Ένδειξη του περιεχομένου νερού τύπου ΙΙ εντός της δεξαμενής σε 
ποσοστό ή άλλο 

• Ένδειξη της αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας του παραγόμενου 
νερού τύπου Ι 

• Ένδειξη της λειτουργίας της λυχνίας UV 

• Ξεχωριστές ενδείξεις LED σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων 
αγωγιμότητας και θερμοκρασίας 

ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει δεξαμενή συλλογής καθαρού νερού τύπου ΙΙ, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 10 λίτρων. Να υπάρχει έξοδος για τη διάθεση του νερού 

ΝΑΙ   

6  Η αντικατάσταση των φίλτρων να είναι απλή. Να δοθούν στοιχεία περί του 
κόστους και της συχνότητας αλλαγής 

ΝΑΙ   

7  Να φέρει αισθητήρα διαρροής ΝΑΙ   

8  Χαρακτηριστικά ποιότητας παραγόμενου νερού τύπο ΙΙ κατ’ ελάχιστο: 

• Αγωγιμότητα 0,067-1μS/cm στους 25oC, αντίσταση 10-15 MOhm/cm 
στους 25oC 

• Απομάκρυνση μικροβίων 99% 

• Παροχή νερού 6lt/h 

ΝΑΙ   

9  Η μονάδα παραγωγής υπερκάθαρου νερού να καλύπτει κατ’ ελάχιστο: 

• Να πληροί τις απαιτήσεις διεθνών οδηγιών 

• Να παράγει τουλάχιστον έως 1,6L/min νερό τύπου Ι με τα ακόλουθα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Αγωγιμότητα 0,055μS/cm στους 25oC, αντίσταση 18,2 MOhm/cm 
στους 25oC 

• Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC): 1 – 5ppb 

• Σωματίδια > 0,2μm (1/ml): < 1 

• Βακτήρια: < 1 CFU/ml  

• Πυρετογόνα: < 0,001 Eu/ml 

NAI   

10  Να συμπεριλαμβάνονται φίλτρα και λοιπά ανταλλακτικά για δύο χρόνια 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   
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15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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Είδος 9.3: Καταψύκτης -80oC 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας -40 έως -86οC ή καλύτερο ΝΑΙ   

2 Να μπορεί να φτάσει τους -80οC σε λιγότερο από 1,5 h ΝΑΙ   

3  Nα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70L ΝΑΙ   

4  Να έχει χαμηλή κατανάλωση έως 5,5 KWH/24h ΝΑΙ   

5 Να είναι 100% HCFC/CFC free ΝΑΙ   

6  Να διαθέτει μόνωση τη τάξης των 80mm ή καλύτερη ΝΑΙ   

7  Να έχει εφεδρική μπαταρία για συναγερμό διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, 
loggings και οθόνη θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

ΝΑΙ   

8  Να διαθέτει οθόνη-alarm με κείμενο παρέχοντας οπτική αλλά και ακουστική 
ένδειξη alarm. Κατ’ ελάχιστο η ένδειξη alarm να αναφέρεται: 

• σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,  

• ρυθμιζόμενο alarm υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας,  

• alarm σε περίπτωση ξεχασμένης ανοικτής πόρτας,  

• alarm χαμηλής μπαταρίας και  

• alarm σε περίπτωση σφάλματος του συμπιεστή 

ΝΑΙ   

9  Να έχει οθόνη με πλήκτρα για την απεικόνιση πληροφοριών, ελέγχου και 
ρύθμισης της συσκευής 

NAI   

10  Να έχει δυνατότητα προσθήκης συνθηματικού προστασίας για το άνοιγμα της 
μονάδας on/off 

ΝΑΙ   

11  Να δίνεται η δυνατότητα κλειδώματος με κλειδί ΝΑΙ   

12  Να διαθέτει συμπιεστή ΝΑΙ   

13  Να έχει μειωμένο επίπεδο θορύβου ≤ 50dBa για συνεχή λειτουργία ΝΑΙ   

14 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

15 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

16 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

17 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

18 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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Είδος 9.4: Παγομηχανή 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι παγομηχανή παραγωγής πάγου μορφής νιφάδων κατάλληλων για 
χρήση σε χημικό, μικροβιολογικό και μοριακό εργαστήριο με ενσωματωμένη 
δεξαμενή και αέρια ψύξη 

ΝΑΙ   

2 Να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες HACCP ΝΑΙ   

3  Να έχει απόδοση > 110kg ανά 24 ώρες ΝΑΙ   

4  Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 15-20kg πάγου ΝΑΙ   

5 Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ΝΑΙ   

6  Ο πάγος να παράγεται από κάθετο εξατμιστή ανοξείδωτου ατσάλι, στη 
συνέχεια μεταφέρεται με γρανάζι στην κεφαλή του κυλίνδρου, συμπιέζεται και 
σπάει στο επιθυμητό μέγεθος ή από άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο σύστημα 
παραγωγής πάγου 

ΝΑΙ   

7  Να φέρει ψυκτικό τύπου R290 ή άλλο ισοδύναμο ΝΑΙ   

8  Να έχει χαμηλή κατανάλωση ΝΑΙ   

9  Να είναι κατάλληλη για απιονισμένο νερό NAI   

10  Να αποτελεί κλειστό σύστημα παρέχοντας τη βέλτιστη υγιεινή ΝΑΙ   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά 
ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Απαιτήσεων 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν στο σύνολο της προμήθειας των οργάνων και λοιπού εξοπλισμού 
για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

   

Μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού στο σημείο 
εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία 
του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού ΝΑΙ   

Εκπαίδευση χειριστών και υπευθύνου συντήρησης 
εργαστηριακού εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

Προσφερόμενη εγγύηση όλου του εξοπλισμού ΝΑΙ   

Περιγραφή υπηρεσιών εγγύησης ΝΑΙ   

Εξασφάλιση ανταλλακτικών ΝΑΙ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    

Το σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, πλήρες, 
αμεταχείριστο, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, 
σύγχρονης τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης, συνοδευόμενο από όλα τα 
αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή, καλή 
και πλήρη λειτουργία του 

ΝΑΙ   

Σήμανση CE. Πιστοποιητικά κατά ISO 9001 ή ISO 13485 ή 
κατά άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα 

ΝΑΙ   

Ο προσφέρων να διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη και 
αποδεδειγμένη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και 
εμπειρία 

ΝΑΙ   

Ο προσφέρων να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος 
και δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών της σύμβασης 

ΝΑΙ   

Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων 2017, 2018 και 2019 συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του (παρ. 2.2.9.2 Β3 της Διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

 
 
 
 





 

78 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

Προς: 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 
 

Σύμφωνα με την αριθμ. 2/59/04-01-2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοιχτή διαδικασία  
μέσω  ΕΣΗΔΗΣ για    την   σύναψη   σύμβασης με  αντικείμενο την  «Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού 
Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του» του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, προσφέρω την ακόλουθη τιμή ως εξής: 

 
Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

  1 1.1     

  2 
2.1     

2.2     

  3 3.1     

  4 4.1     

  5 5.1     

  6 6.1     

  7 7.1     

  8 8.1     

  9 

9.1     

9.2     

9.3     

9.4     

  10 10.1     

ΣΥΝΟΛΟ    

 
Δηλώνω   ότι   δεσμεύομαι   από   τις   προσφερόμενες   τιμές  για διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας (άνοιγμα προσφορών) του διαγωνισμού και τις υποβάλλω  προκειμένου   
να χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος 
διαγωνισμού. 

 
……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή – σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας......................................Κατάστημα.......................................... Ημερομηνία Έκδοσης.......... 
 

Προς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
- ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ...............…. Ευρώ........………….. 
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 
Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας: της Εταιρίας ……………………………..……… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ……… 
ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  : των Εταιριών 
α) …………………………………………….. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……..……..  
β) ………………………………………..…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) …………………………………..………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης, ποσού ευρώ...................................................... για 

την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ................................................................... για την 
προμήθεια ...................................................................... σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.........................διακήρυξη 
σας. 
Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει μόνο  τις  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  Εταιρίας που  απορρέουν  από  την 
συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................1

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1   
Για  την  Τράπεζα  ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος κατά  δύο  (2)  μήνες  του  χρόνου  ισχύος  της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας.................................. Κατάστημα......................................Ημερομηνία Έκδοσης................ 

Προς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
- ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡ...............…. Ευρώ........………….. 

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

 

Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας: της Εταιρίας ……………………………..……… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ……… 
ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  : των Εταιριών 
α) …………………………………………….. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……..……..  
β) ………………………………………..…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) …………………………………..………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης, ποσού ευρώ.........................................., για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................................... που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  
………………………………….  με  αντικείμενο  …….………………………………………………………………..…..……  συνολικής  
αξίας  ………………………….…………........, σύμφωνα με τη με αριθμό.............................................. διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

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

 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 
 
 

«Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, 

Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις Γάλακτος και Προϊόντων του»  

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Σήμερα την …./..../………. οι παρακάτω: 
 

α.  το  ΝΠΙΔ,  με  την  επωνυμία  Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός  –  ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΕΛΓΟ  -  ΔΗΜΗΤΡΑ)  – 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου 
56-58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου, ο οποίος, σε εκτέλεση των διατάξεων 
του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011, 
συστάθηκε με την αριθ. 188763/10-10-2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  (ΦΕΚ  2284Β’/13-10-2011),  όπως  έχει τροποποιηθεί  και  ισχύει, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ, Καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν του Αρτίν, σύμφωνα με την υπ' 
αριθ. 2500/282463/05-11-2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ YOΔΔ 
948/08-11-2019), και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και 

 

β. Η ………………………….……., που εκπροσωπείται νόμιμα από…………………………………..………...και  στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή με αριθμ. πρωτ. ………………………………. απόφαση Διακήρυξης, κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο 
με την ………………………………. απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν με την 
……………………………………………………………………….,  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υλοποίηση  του  έργου: 
«Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού για Μικροβιολογικές, Φυσικοχημικές και Μοριακές Αναλύσεις 
Γάλακτος και Προϊόντων του» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 

 

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, αναλαμβάνει να προμηθεύσει το Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων (ΤΓΙ) με 
……………………………………………………………..….. όπως περιγράφεται στην αριθ. …………………………………………………. 
τεχνική και οικονομική  προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και 
δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης αναλαμβάνει: 

 

α.  Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού 

β.  Εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΓΙ  

γ.  Εξασφάλιση ανταλλακτικών 
 

δ. Συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
 

Τόσο  το  αντικείμενο  του  έργου  όσο  και  οι  παραπάνω  υπηρεσίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στην 
διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 
 

 

2. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. 
 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται μόνο 
εγγράφως και εφόσον συμφωνήσουν, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Συμπληρωματικά  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στην  Διακήρυξη,  στον  Κανονισμό  Προμηθειών  της 
Αναθέτουσας Αρχής και στην Προσφορά του Αναδόχου. 

 

4. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ορίζεται και συμφωνείται στο ποσό των 
………………………………………………….……………. ευρώ (………………………..  €)  πλέον ΦΠΑ 24%  
……………………………………..……………. (……………..…………. €), συνολικού ποσού  
………………………………………………………………….. (………………………….…… €). Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με 
την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε έξοδα, φόρτωσης, μεταφοράς κ.λπ., τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το 

συνολικό αυτό τίμημα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη συμφωνημένη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης), β) σε κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων  και  

Προμηθειών  (υπολογίζεται  επί  της  καθαρής  αξίας  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης),   γ) σε κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ  

(ΚΥΑ  1191/2017,  ΦΕΚ  969/Β/22-3-2017  (υπολογίζεται  επί  της  καθαρής  αξίας  της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 

έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί των κρατήσεων 0,07%, 0,02% και 0,06% 

διενεργούνται και κρατήσεις τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 4% (υπολογίζεται  επί  της  καθαρής  αξίας  της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης) γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για την προμήθεια στο πλαίσιο 

της παρούσης που θα παρέχει ο Ανάδοχος. 
 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από  την Αναθέτουσα Αρχή 
γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την οικεία Διακήρυξη. 
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6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  κατ ‘εφαρμογή του ν. 
4412/2016 και είναι το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή των προϊόντων του Έργου εντός των χρονικών 
διαστημάτων, όπως αυτά ορίζονται από την οικεία Διακήρυξη. 

 

Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και οριστικής 
παραλαβής του  παρόντος Έργου. 

 

 

7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 
 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης (Άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης), η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 
έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 

 

 
8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον 
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους 
συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 

 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτήν. 

 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή  και  γενικότερα  κάθε  στοιχείο  που  έχει  στην  κατοχή  της  και  που  κατά  την  κρίση  της 
σχετίζεται με την εκτέλεση του Έργου. 

 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους χώρους που 
θα λειτουργεί ο εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της σύμβασης  και εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών. 

 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού  του  αναδόχου  και  των  Υπεργολάβων του,  ιδίως  δε  ενημερώνει  εγγράφως  τον  Ανάδοχο 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 

 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται, δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με 
την εκτέλεση του Έργου. 
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2.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού 
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
τα στελέχη της Αναθέτουσας αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη  περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάσταση  συνεργάτη  του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας 
και προσόντων. 

 

4. Σε περίπτωση που συνεργάτες του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την 
αποχώρηση τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 
αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 
της  Προσφοράς  του,  έχει  υποχρέωση  να  αποζημιώσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  για  κάθε  θετική  και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά αυτά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή 
τρίτων. 

 

9.  Ο  Ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  για  την  καταστροφή  ή  φθορά  του  εξοπλισμού  μέχρι  την 
παραλαβή του. 

 

 

11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα Αρχή τη με 
αριθμό…………………εγγυητική  επιστολή  της  ……………………….……. Τράπεζας  ποσού  ………………………………………. 
(5%  της  συνολικής συμβατικής  αξίας,  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  η  οποία  επιστρέφεται  στον  
ανάδοχο  μετά  την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και την οριστική βεβαίωση 
εκτέλεσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπό ανάθεση σύμβασης και αφού έχει 
εκκαθαριστεί το σύνολο των απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 

 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 

προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 
κατάπτωση. 
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Β.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια οργάνων όπως ορίζονται στη σύμβαση ο ανάδοχος 
προσκόμισε εγγυήσεις καλής λειτουργίας των κατασκευαστικών οίκων ………………………………………………. 
διάρκειας  ……….μηνών  για  τα  είδη  του τμήματος  ……..  ή  των  τμημάτων  ………………………………    και  
εγγυήσεις  καλής λειτουργίας ……………… μηνών για τα είδη του τμήματος …….. ή των τμημάτων 
………………………..……. 

 

 
12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση  κάθε τέτοιας βλάβης ή 
ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή 
τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι 
υπεργολάβοι κάνουν το ίδιο. 

 

 

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 

1.  Ο  Ανάδοχος  αποζημιώνει  πλήρως  την  Αναθέτουσα  Αρχή για κάθε  ζημία  που  ενδεχομένως 
προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του έργου. 

 

2. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

 
14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο   ανάδοχος   υποχρεούται   να   παραδώσει   τα   υλικά   το   αργότερο   σε   τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στις κατά τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις (Εθνικής Αντιστάσεως 3, 
45221, Κατσικάς, Ιωάννινα) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 

 
15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
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Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

 

 
16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

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

 

2. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που συνέβησαν 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 
17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

1. 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. 

 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το ελληνικό 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 

 
 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – EEEΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) 
 

 
Βλέπε συνημμένο αρχείο σε μορφή αρχείου .xml και .pdf που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. 




