ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. : 8106

Λήμνος, 17/12/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι, στις 03 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Πρύτανη
793/13.12.2013) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου, στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Λήμνου
(Κτήριο Διοίκησης, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, 1ος όρ.), στη Λήμνο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
οικονομική προσφορά ανά είδος, σύμφωνα με τον πίνακα των υπό προμήθεια ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

Προσφορές για τμήμα των υπό προμήθεια ειδών γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 4121 του
έτους 2014 του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τα αναφερόμενα στον πίνακα των υπό προμήθεια ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των μειοδότη/ ων θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκειά της θα είναι μέχρι τις 31.10.2014.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 Το τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 17/12/2013 στη διεύθυνση (www.aegean.gr).
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντίτυπα της διακήρυξης και γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου, Μητροπολίτου
Ιωακείμ 2, 1Ος Όροφος, Κτήριο Διοίκησης, στη Λήμνο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Κατερίνα Βλαχάκη, τηλ: 22540-83013-5, email:
erinavla@aegean.gr, fax: 22540-83109. Η διακήρυξη αποστέλλεται και ηλεκτρονικά.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1.
Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , όπως ισχύει σήμερα,
4.
Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών,
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» ,
5.
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
6.
Το Π.Δ 113/2010
7.
Το Π.Δ. 60/2007
8.
Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195)
9.
Την Απόφαση Πρύτανη αριθμ. 793/13.12.2013 με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,
για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το
έτος 2014, συνολικού κόστους τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €)
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού προμηθευτές, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή
έχουν την έδρα τους σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
9.Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)
Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και σε υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:
α)





Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
αναγράφονται:
τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα,
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της
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β)
γ)

υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο,
πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα προς προμήθεια είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές έως την 03/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2 κτήριο διοίκησης 1 ος όροφος στη Λήμνο.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
1.
Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
2.
Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα.
12.2. Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα έχουν την κάτωθι
μορφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8106/17-12-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 2, ΛΗΜΝΟΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κι αυτό θα είναι επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος του Πανεπιστημίου, που διενεργεί το διαγωνισμό.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προμηθευτή, και τίθεται στην κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
• Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 9.Α. της παρούσας.
• Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνυποψηφίους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
υποψηφίου.
Εξωτερικά, οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένους τους υποφακέλους κι όλα τα έγγραφα στοιχεία της προσφοράς.
13.2. Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΙ της παρούσας. Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το κόστος των προσφερομένων προϊόντων, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς.
Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως
προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές
εκπτώσεις.
Οικονομική προσφορά, που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α., απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συμπληρωμένους πίνακες της οικονομικής προσφοράς και σε μαγνητικό μέσο (cd) σε μορφή excel, το οποίο θα
εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων
της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
ΑΡΘΡΟ 14 : ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και για το χρόνο που θα
αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου ως άνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3)
ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει, όμως, τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι
δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16.1. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
16.2. Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς.
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς.
 Αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, αριθμούνται και μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα φύλλα του υποφακέλου, κατά
φύλλο.
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών.
 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, που
συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
17.1. Διαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν
αποσφραγίζονται.
2. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο
που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται
κατ΄εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους
υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επίσης στη δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν
κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την προμήθεια.
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3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή
είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις.
4. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
επιστρέφονται σφραγισμένοι.
5. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί/ουν η/οι προσφορά/ές που παρουσιάζει/ουν την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Διευκρινίζεται ότι οι προϋπολογισμένες τιμές των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσης είναι ενδεικτικές. Σημειώνεται επίσης ότι η κάθε προσφορά
μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσης.
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η τελική επιλογή γίνεται με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με δεδομένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
19.1. Κατακύρωση
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού να εγκρίνει την κατακύρωση της προμήθειας
του συνόλου των ειδών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από την διακήρυξη, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον/ους μειοδότη/ες προμηθευτή/ες.
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισμού και απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του, κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή
ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο τον διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν, μόνον εφόσον υπάρχουν
εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν πλήρως τις ενέργειες αυτές.
19.2. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης – Υπογραφή Σύμβασης
Στον/ους υποψήφιο/ους, στον/ους οποίο/ους έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
• Περιγραφή είδους
• Την τιμή
• Τον τόπο προορισμού
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• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης
• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο/οι υποψήφιος/οι, στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από
τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
Εάν προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.
118/2007.
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του/των μειοδότη/ων που θα επιλεγεί/ούν, θα υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνη με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτε αυτά θα ληφθούν
υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.
150/Α/10.07.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό άσκησης ένστασης) και το άρθρο 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ
178/Α/97) αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου,
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
21.1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
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Ο/οι ανακηρυχθείς/εντες μειοδότης/ες προμηθευτής/ες υποχρεούται/νται να προσκομίσει/ουν Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 25
του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση
όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το/α τιμολόγιο/α του κάθε προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθεί/ούν κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Λήμνο.
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον κάθε προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου και αφού προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα απαραίτητα
νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ
Ο κάθε προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στους χώρους που αναγράφονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους προμηθευτή/ες.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
24.1. Παράδοση – Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου.
24.2. Τόπος παράδοσης
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται εγκαταστάσεις των Τμημάτων και των Εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου.
24.3. Παραλαβή ειδών
Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει η επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με την Απόφαση Πρύτανη 793/13.12.2013 του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο κάθε προμηθευτής ειδοποιεί με τον προσφορότερο τρόπο το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου καθώς και το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή
Εργαστήριο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημέρων πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη.
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Ο κάθε προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής να μπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των ειδών
(μακροσκοπικά), που θα παραληφθεί.
Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του εκάστοτε προμηθευτή, συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης στο οποίο καταγράφεται το πλήθος,
το είδος των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ειδών συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (ένα για την
Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προμηθευτή και δύο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 25 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση,
θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
25.1. Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος
Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρονική περίοδος μπορεί να μεταβληθεί χωρίς
επιβάρυνση και με σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται σε κάποιον από
τους προμηθευτές, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του
εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.
25.2. Έκπτωση προμηθευτή
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός
των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν
συμβατικό τίμημα.
ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο κάθε προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια
της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε
διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 27 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
27.1. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κάθε προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.

Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννης Κάλλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

α/α

Είδος

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΧΒΧ)
ΧΒΧ1
ΧΒΧ2
ΧΒΧ3
ΧΒΧ4
ΧΒΧ5
ΧΒΧ6

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
(Αντιδραστήριο Folin Ciocalteu)
Carbon activated
Chlorogenic acid
PCR Kit with dye, 500 U (with dNTPs)
Όξινη φωσφατάση από πατάτα σε
λυοφιλοποιημένη μορφή (Phosphatase,
Acid from potato lyophilized powder)
Απιονισμένο νερό σε φιάλες των 4 L

Συγκέντρωσης 2Ν

500mL

70,00 €

81,20 €

L

33696300-8

Granulated ±3 mm

500g
1g
1 τεμ.

24,14 €
62,07 €
32,76 €

28,00 €
72,00 €
38,00 €

kg
g
Τεμ.

33696300-8
33696300-8
33696300-8

3.0-10.0 units/mg

50 UN

70,00 €

81,20 €

UN

33696300-8

50 τεμ.

60,00 €

69,60 €

Τεμ.

33696300-8

5L

25,00 €

29,00 €

L

44832000-1

Καθαρότητας ≥ 98%
5L
ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΕΒΑ)
Επαναχρησιμοποιούμενος υποδοχέας φίλτρων
σύριγγας εξωλοκλήρου από PTFE
(polytetrafluorethylene). Να δέχεται μεβράνες
1 τεμ.
διήθησης διαμέτρου ~13mm. Ανθεκτικό σε
οργανικούς διαλύτες και κατάλληλο για διήθηση
όγκων έως και 10 mL. Με δυνατότητα αποστείρωσης

40,00 €

46,40 €

L

44832000-1

350,00 €

406,00 €

Τεμ.

33141000-0

Πακέτο των 100

5 τεμ.

35,00 €

40,60 €

Τεμ.

33141000-0

5cm x 15m

2 τεμ.

40,00 €

46,40 €

Τεμ.

33141000-0

ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΟΜΑΔΑ Δ)
Δ1
Δ2

ΕΒΑ1

ΕΒΑ2
ΕΒΑ3

Ethanol absolute denatured
(Μετουσιωμένη απόλυτη αιθανόλη)
Petroleum ether

Reusable Syringe filter holder
(Επαναχρησιμοποιούμενος υποδοχέας
φίλτρων σύριγγας)
Ταινίες για την ένδειξη του pH στην
περιοχή pH 0-14 (pH test strips 0-14)
Μεμβράνη Parafilm

Καθαρότητας ≥ 98%
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Χαρτί κουζίνας σε ρολλό των 2 Κg
Lab jack 200x200mm

ΕΒΑ6

Glass marker

ΕΒΑ7

Λύχνος BUNSEN φορητός

ΕΒΑ8
ΕΒΑ9

Εξάρτημα μύλου λαχανικών
Εξάρτημα Ζημαρικών

ΕΒΑ10

Αυτόματη Πιπέτα μεταβλητού όγκου 12
καναλιών

ΕΒΑ11

Αναδευτήρες-σπάτουλες από
πολυστηρένιο μίας χρήσης (Stirring
spatulas PS for single use, one round and
one spatula-shaped end.
Σπάτουλα για μικροποσότητες με κλίση
(Spatulas, Round, Bent)

20 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

104,40 €
€ 69,60

Τεμ.
Τεμ.

33141000-0
33141000-0

12,93 €

15,00 €

Τεμ.

33141000-0

5 τεμ.

€ 330,00

€ 382,80

Τεμ.

33141000-0

1 τεμ.
1 τεμ.

€ 50,00
€ 45,00

€ 58,00
€ 52,20

Τεμ.
Τεμ.

33141000-0
33141000-0

1 τεμ.

1.000,00 €

1.160,00 €

Τεμ.

33141000-0

Μέγεθος: 120 x 3 mm.

500 τεμ.

8,00 €

9,28 €

Τεμ.

33141000-0

μήκος x πλάτος: 130 x 5 mm

1 τεμ.

1,90 €

2,20 €

Τεμ.

33141000-0

14 τεμ.

50,00 €

58,00 €

Τεμ.

33793000-5

1 τεμ.

4,74 €

5,50 €

Τεμ.

33793000-5

1 τεμ.

4,74 €

5,50 €

Τεμ.

33793000-5

1 τεμ.

4,74 €

5,50 €

Τεμ.

33793000-5

2 τεμ.

20,69 €

24,00 €

Τεμ.

33793000-5

Είδος

ΕΒΑ4
ΕΒΑ5

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
90,00 €
€ 60,00

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Με μορφή στηλού για επισήμανση σε επιφάνειες από
υαλί, πορσελάνι και πλαστικό
Να είναι κατάλληλος για μικροβιολογικό εργαστήριο,
να δέχεται φιάλες βουτανίου των 190 g και να
ανταποκρίνεται στο πρότυπο ΕΝ521
Κατάλληλο για συσκευή Major της kenwood
Κατάλληλo για συσκευή Major της kenwood
Ρυθμιζόμενη με δυνατότητα χρήσης όγκου σε εύρος
από 20 (ή μικρτότερο) έως τουλάχιστον 200 μL με
βήμα <1,0 μL

Επιθυμητή
ποσότητα

ΥΑΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Υ)
Υ1
Υ2
Υ3
Υ4
Υ5

Πώματα υάλινα (Glass stopper NS 29/32)
Αλκοολόμετρο 15ο C, 60-80 αλκοολικών
βαθμών
Αλκοολόμετρο 20ο C, 40-50 αλκοολικών
βαθμών
Αλκοολόμετρο 20ο C, 50-60 αλκοολικών
βαθμών
Πυκνόμετρα 0,700 - 0,800

NS 29/32

0,001 g/mL, Θερμοκρασία αναφοράς: 20 oC, Συνολικό
μήκος: 300 mm
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Είδος

Υ6

Πυκνόμετρα 0,800 - 0,900

Υ7

Πυκνόμετρα 0,900 - 1,000

Υ8

Πυκνόμετρα 1,00 - 2,00

Υ9

Πυκνόμετρα 0,600 - 0,700

Υ10

Σωληνάρια

Υ11

Σωληνάρια

Π1

Π2

Π3

50 mL centrifuge tubes, polypropylene,
conical bottom with cap (φυγοκεντρικοί
σωλήνες των 50 mL από πολυπροπυλένιο
με κωνικό πάτο και βιδωτό πώμα)
12-15 mL centrifuge tubes,
polypropylene, conical bottom
(Φυγοκεντρικοί σωλήνες των 12-15 mL
από πολυπροπυλένιο με κωνικό πάτο και
βιδωτό πώμα)
φιαλίδια πολυπροπυλενίου με καπάκι
τύπου ependorf

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

2 τεμ.

20,69 €

2 τεμ.

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

24,00 €

Τεμ.

33793000-5

20,69 €

24,00 €

Τεμ.

33793000-5

2 τεμ.

20,69 €

24,00 €

Τεμ.

33793000-5

2 τεμ.

22,41 €

26,00 €

Τεμ.

33793000-5

500 τεμ.

35,00 €

40,60 €

Τεμ.

33793000-5

50 τεμ.

300,00 €

348,00 €

Τεμ.

33793000-5

Μη αποστειρωμένοι ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

500 τεμ.

25,00 €

29,00 €

Τεμ.

19520000-7

Μη αποστειρωμένοι

500 τεμ.

60,00 €

69,60 €

Τεμ.

19520000-7

Όγκου 1,5 mL

4000 τεμ.

44,00 €

51,04 €

Τεμ.

19520000-7

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές
0,001 g/mL, Θερμοκρασία αναφοράς: 20 oC, Συνολικό
μήκος: 300 mm
0,001 g/mL, Θερμοκρασία αναφοράς: 20 oC, Συνολικό
μήκος: 300 mm
0,01 g/mL, Θερμοκρασία αναφοράς: 20 oC, Συνολικό
μήκος: 300 mm
0,001 g/mL, Θερμοκρασία αναφοράς: 20 oC, Συνολικό
μήκος: 300 mm
Υάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες - soda-lime, (χωρίς
χείλος) 100 x 16mm
Υάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες - borosilicate, με
βιδωτό πώμα αποστειρώσιμο, 180 x 18 mm
ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Π)
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Είδος

Π4

Σωληνάρια

Π5

Κυψελίδες micro

Π6

Κυψελίδες micro

Π7
Π8
Π9
Π10
Π11

Π12
Π13
Π14

Ρύγχοι για αυτόματες πιπέττες τύπου
gilson
Ρύγχοι για αυτόματες πιπέττες τύπου
ependorf
Ρύγχοι για αυτόματες πιπέττες
Ρύγχοι για αυτόματες πιπέττες τύπου
ependorf μηκους 91 mm
Στατώ από φελιζολ με καπακι 100
θέσεων για μικροφιαλίδια (styrofoam
racks with lid 50 well microtube racks)
Κυτίο με καπάκι μπλε χρώματος για
αποθήκευση σωλήνων διαμέτρου 17 mm
και ύψους 125 mmμε Rack 5x5 round
hole height 128
Σύνδεσμοι σωλήνων τύπου Τ (T
connectors)
Σύνδεσμοι σωλήνων τύπου Τ (T
connectors)

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1000 τεμ.

200,00 €

1000 τεμ.

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

232,00 €

Τεμ.

19520000-7

60,00 €

69,60 €

Τεμ.

19520000-7

500 τεμ.

40,00 €

46,40 €

Τεμ.

19520000-7

Ρύγχη κίτρινα 5 - 200μL

4000 τεμ.

37,00 €

42,92 €

Τεμ.

19520000-7

Ρύγχη γαλάζια 100 - 1000μL

4000 τεμ.

30,00 €

34,80 €

Τεμ.

19520000-7

Ρύγχη λευκά 0,5-10μL

4000 τεμ.

87,00 €

100,92 €

Τεμ.

19520000-7

Ρύγχη λευκά 1 - 200μL ΜΗΚΟΥΣ 91 mm

4000 τεμ.

125,00 €

145,00 €

Τεμ.

19520000-7

Για μικροφιαλίδια όγκου 1,5-2,0 mL

10 τεμ.

45,00 €

52,20 €

Τεμ.

19520000-7

Από πολυπροπυλένιο και ανθεκτικό σε θερμοκρασίες
από -196 oC-121 oC

8 τεμ.

96,00 €

111,36 €

Τεμ.

19520000-7

Για σωλήνες διαμέτρου 8 mm

20 τεμ.

7,00 €

8,12 €

Τεμ.

19520000-7

Για σωλήνες διαμέτρου 10 mm

20 τεμ.

8,50 €

9,86 €

Τεμ.

19520000-7

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές
Σωληνάρια (κρυοφιαλίδια) 1,5-2 mL με βιδωτό πώμα,
αποστειρωμένα ανά 100, κατάλληλα για διατήρηση
κυττάρων στους -80οC. Να μπορούν να στέκονται από
μόνα τους όρθια. Να είναι κατασκευασμένα από
ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές πλαστικό (80οC-+121oC)
Πλαστικές κυψελίδες φασματοφωτομέτρου όγκου 1,5
ml
Πλαστικές κυψελίδες φασματοφωτομέτρου όγκου1,5
mL κατάλληλες για μέτρηση στο UV
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Π15

Π16

Π17

Π18

Π19

Π20

Π21
Π22

Είδος
Αποθηκευτικά δοχεία με ευρύ άνοιγμα,
καπάκι και χερούλια στο πάνω μέρος και
κάνουλα στο κάτω μέρος (Wide mouth
storage drums with tap and plug)
Αποθηκευτικά δοχεία με ευρύ άνοιγμα,
καπάκι και χερούλια στο πάνω μέρος και
κάνουλα στο κάτω μέρος (Wide mouth
storage drums with tap and plug)
Μικρόπλακες 96 θέσεων με βοθρία
επίπεδου πάτου κατάλληλες για
εφαρμογές ELISA (96 Microtitre plates,
flat bottom)
Πλάκα με 12 ορθογόνια καναλια όγκου
περίπου 22 mL το κάθε ένα (Rectangular
channel Deep well plate, 22 mL for each
channel)
Στατώ 96 (8x12) θέσεων με ημιδαφανές
καπάκι για μικροσωλένες στρογγυλού
πάτου (round bottom) όγκου 1,2 mL
(Sample storgage system)
Mικροσωλήνες όγκου 1,2 mL με
στρογγυλό πάτο διαστάσεων 8,7 x 45
mm
Σειρές οκτώ καπακίων (strips of 8 caps)
για μικροσωλήνες όγκου 1,2 mL με
στρογγυλό πάτο διαστάσεων 8,7 x 45
mm
Boυρτες κυτταρολογίας (Cytology brush)

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 30 L

1 Τεμ.

17,50 €

Από πολυπροπυλένιο χωρητικότητας 50 L

1 Τεμ.

Από πολυστυρένιο (crystal clear polystyrene)

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

20,30 €

Τεμ.

19520000-7

28,00 €

32,48 €

Τεμ.

19520000-7

250 τεμ.

90,00 €

104,40 €

Τεμ.

19520000-7

Από πολυπροπυλένιο

5 τεμ.

17,00 €

19,72 €

Τεμ.

19520000-7

Από πολυπροπυλένιο για αποθήκευση δειγματων σε
θερμοκρασία -100 oC

10 τεμ.

50,00 €

58,00 €

Τεμ.

19520000-7

1000 τεμ.

25,00 €

29,00 €

Τεμ.

19520000-7

120 τεμ.

20,00 €

23,20 €

Τεμ.

19520000-7

50 τεμ.

6,50 €

7,54 €

Τεμ.

19520000-7

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Μη αποστειρωμένες
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Π23
Π24
Π25
Π26
Π27
Π28
Π29
Π30
Π31

Π32

Είδος
Στατώ με διαφανές καπάκι
πολυπροπυλενίου διπλής όψης για 96
μικροφιαλίδια σε κάθε όψη (Reversible
96 well racks with clear polypropylene lid)
Στατώ για 40 δοκιμαστικούς σωλήνες
διαμέτρου έως και 20 mm
Στήριγμα με δύο περιστρεφόμενους
γύρω από άξονα δίσκους για 94 πιπέτες
(Rotary 94 pipette stand)
Μαγνητική ράβδος για απομάκρυνση
μαγνητών ανάδευσης από δοχεία
(Stirring bar retriever)
Triangular stirring bars
Octahedral stirring bars with pivot ring
Θυλές από σιλικόνη για υάλινα pasteur
(Teats silicone)
Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων
Κυτία αποθήκευσης μικροσωλήνων σε
χαμηλές θερμοκρασίες από ανθεκτικό
χαρτόνι (Ultra low temperature resistant
cardboard vial storage box)
Κυτία αποθήκευσης μικροσωλήνων σε
χαμηλές θερμοκρασίες από ανθεκτικό
χαρτόνι (Ultra low temperature resistant
cardboard vial storage box)

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Να δέχεται μικροφιαλίδια όγκου 1,5-2 mL στη μία όψη
και μικροφιαλίδια όγκου0,5 στην άλλη όψη. Να
αντέχει σε θερμοκρασία -90 oC

5 τεμ.

50,00 €

από πολυπροπυλένιο. Αποστειρώσιμο

5 τεμ.

ο κάτω δίσκος να έχει κατάλληλα ανοίγματα για την
απομάκρυνση του νερού

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

58,00 €

Τεμ.

19520000-7

26,00 €

30,16 €

Τεμ.

19520000-7

2 τεμ.

36,00 €

41,76 €

Τεμ.

19520000-7

1 τεμ.

14,00 €

16,24 €

Τεμ.

19520000-7

2 τεμ.
5 τεμ.

20,00 €
35,00 €

23,20 €
40,60 €

Τεμ.
Τεμ.

19520000-7
19520000-7

10 τεμ.

20,00 €

23,20 €

Τεμ.

19520000-7

Στατώ πολυπροπυλενίου σωληναρίων Φ 16mm, 60
θέσεων (αποστειρώσιμο)

10 τεμ.

50,00 €

58,00 €

Τεμ.

19520000-7

50x133x133 για αποθήκευση σε θερμοκρασίες -196 οC

10 τεμαχια

30,00 €

34,80 €

Τεμ.

19520000-7

75x133x133 για αποθήκευση σε θερμοκρασίες -196 οC

10 τεμαχια

40,00 €

46,40 €

Τεμ.

19520000-7

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

9 mm x 35 mm
8 mm x 28 mm
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Είδος

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

Π33

Κυτία αποθήκευσης μικροσωλήνων σε
χαμηλές θερμοκρασίες από ανθεκτικό
χαρτόνι (Ultra low temperature resistant
cardboard vial storage box)

100x133x133 για αποθήκευση σε θερμοκρασίες -196
ο
C

10 τεμαχια

80,00 €

92,80 €

Τεμ.

19520000-7

Π34

Τρυβλία 90 mm, πλαστικά (PS)

Να είναι αποστειρωμένα και να βρίσκονται
συσκευασμένα σε σακούλες ανά 20

6000 τεμ.

432,00 €

501,12 €

Τεμ.

19520000-7

Π35

PCR TUBES

1000 τεμ.

32,76 €

38,00 €

Τεμ.

19520000-7

500 τεμ.

150,00 €

174,00 €

Τεμ.

19520000-7

Π36

Σακκούλες καταστροφής

Σακκούλες καταστροφής, PP, Να αντέχουν στις
θερμοκρασίες αποστείρωσης (121οC για 15
λεπτά),ενδεικτικές διαστάσεις 400x780mm
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΑ (ΟΜΑΔΑ ΜΟ)
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

ΜΟ1

Είδος

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Πλυντήριο πλύσης και απολύμανσης για
εργαστηριακή χρήση

Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα.
Ο Χώρος πλύσης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Να έχει τεχνολογία πλύσης με σύστημα καθαρού
νερού, μεγιστης θερμοκρασίας καθαρισμού και
θερμοκρασία απολύμανσης τους 93° C. Να διαθέτει
κατάλληλη αντλία για άντληση απιονισμένου νερού
από δοχείο κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος. Να
διαθέτει κινητή μονάδα έγχυσης 1/2 που να να μπορεί
να πλύνει 16 υαλικά με στονό λαιμό στη μισή
επιφάνειά της και η άλλη μισή να είναι κενή για να
μπορεί να δεχθεί άλλα ένθετα. Να συνοδεύεται από
α) ένθετο καλάθι 1/4 για δοκιμαστικούς σωλήνες
ύψους έως 165 mm β) ένθετο καλάθι 1/4 για
δοκιμαστικούς σωληνες ύψους 105 mm γ) ένθετο
καλάθι 1/2για ποτήρια ζέσεως και φιάλες ευρύλαιμες
δ) 5 τεμ. μανικιών(irrigation sleeve) διαμέτρου 11 mm
και μήκους 121 mm για πλύσιμο σιφωνίων μήκους
έως και 445 mm. Η συσκευή να έχει εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιτον δύο (2) ετών. Η συσκευή να
έχει εξωτερικές διαστάσεις ύψους x πλάτους x
βάθους: 85 x 60 x 60 cm. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με
έμπειρο τεχνικό και να εκπαιδεύσει το προσωπικό
του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 τεμ.

6.100,00 €

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

7.076,00 €

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

Τεμ.

31682210-5
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

ΜΟ2

Είδος

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές

Συσκευή λύσης κυττάρων με υπέρηχους

Να είναι ικανή για εφαρμογές λύσης δειγμάτων σε
όγκους από 0,5 mL ή μικρότερους έως 15 ml ή
μεγαλύτερους. Να έχει ρυθμιζόμενη ισχύς έως 125 W
με σύστημα αυτόματου συντονισμού. Να λειτυργεί σε
συχνότητα 20 KHz.Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD
στην οποία να εμφανίζεται ο υπολοιπόμενος χρόνος
και η ισχύς εξόδου και επίσης μέσω αυτής να
επιτρέπεται ο εύκολος προγραμματισμός της
λειτουργίας του οργάνου. Να διαθέτει αυτόματο
σύστημα προστασίας από την υπερφόρτωση. Να
διαθέτει προγραμματιζόμενο Pulsar 1 sec - 1 min. Να
έχει ικανότητα χρονοπρογραμματισμού από 1 sec
μέχρι 10 ώρες. Να διαθέτει εύκολα αποσπώμενα
υψίσυχνα καλώδια (BNC plugs). Να διαθέτει
γεννήτρια 125W. Να συνοδεύεται από σετ εργαλείων.
Να διαθέτει βάση στήριξης του probe των υπερήχων.
Να φέρει σήμανση CE Mark. Η Τάση τροφοδοσίας να
είναι 220V / 50 Hz. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον ενός έτους

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 τεμ.

3.500,00 €

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

4.060,00 €

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

Τεμ.

31682210-5
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

ΜΟ3

Είδος

Microplate reader (Φωτόμετρο
μικροπλακών)

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές
Να λειτουργεί με πηγές τύπου LED για μεγάλη
απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Περιοχή
μήκους κύματος: 340 nm – 900nm. Να δέχεται
μικρόπλαες των 96 θέσεων. Περιοχή απορρόφησης: 0
– 4.0 OD. Ακρίβεια μέτρησης απορρόφησης: ±0.005
OD. Αναγνωσιμότητα: 0.0001 OD. Δυνατότητα
επιλογής μεταξύ μονής ή διπλής δέσμης. Διάρκεια
μέτρησης: < 5 sec για λειτουργία μονής δέσμης
< 10sec για λειτουργία διπλής δέσμης. Η αναγνώριση
της πηγής LED και το μήκος κύματος εκπομπής της να
γίνονται αυτόματα από το σύστημα κατά την
τοποθέτηση της πηγής μέσω ενσωματωμένου chip. Η
αλλαγή των πηγών LED να γίνεται γρήγορα και
εύκολα. Να μπορεί να δονείται η πλάκα πριν τη
μέτρηση ή ενδιάμεσα σε δύο μετρήσεις με τέσσερις (4)
διαφορετικές ταχύτητες. Να διαθέτει έξοδο USB. Να
ελέγχεται μέσω Η/Υ και το λογισμικό να
περιλαμβάνεται στην προσφορά. Να διατίθεται με
τουλάχιστον τέσσερις (4) πηγές LED με την κάθε μία να
εκπέμπει σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος . Να
μπορεί να παραγγελθεί πηγή LED σε οποιοδήποτε
μήκος κύματος επιθυμεί ο χειριστής στο εύρος 340 –
900 nm. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον ενός έτους

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 τεμ.

5.700,00 €

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

6.612,00 €

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

Τεμ.

31682210-5
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α

Είδος

ΜΟ4

Freeze Dryer (Μονάδα Λυοφιλοποίησης)

ΜΟ5

Ψηφιακό χρονόμετρο

ΜΟ6

Digital Refractometer (Ηλεκτρονικό
διαθλασίμετρο)

Περιγραφή είδους/Προδιαγραφές
Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές λυοφιλοποίησης
σε εργαστήριο. Με Θερμοκρασία ψύξης τουλάχιστο
-55ºC, επιφάνεια Freeze-drying τουλάχιστο 0,12m2, Να
παρέχεται με κατάλληλη πηγή κενού με πίεση κενού
μικρότερη των 10Pa, να έχει ψηφιακή οθόνη ελέγχου
και καταγραφής παραμέτρων. Το σύστημα να είναι
κατασκευασμένο πλήρως από ανοξείδωτο ατσάλι
(S.S.) για πλήρη αντοχή σε υγρασία και χημικό
περιβάλλον. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης
λυοφιλοποίησης τουλάχιστο 750 ml ή και
περισσότερο, Να παρέχεται με τουλάχιστο 12 φιάλες
λυοφιλοποίησης, Να έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον δύο ετών. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με
έμπειρο τεχνικό και να εκπαιδεύσει το προσωπικό
του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
Μέγιστη Ένδειξη: 23 h 59min, 59 min, Κανονική &
Αντίστροφη Χρονομέτρηση, 3 ξεχωριστα κανάλια
χρονομέτρησης (Τ1, Τ2, Τ3), Να διαθέτει μαγνήτη για
στήριξη, αλλά και βάση για τοποθέτηση σε τράπεζα,
Οθόνη: LCD, Μπαταρία: 2 x 1.5V G13, Δυνατότητα
Ηχητικής Ειδοποίησης.
Με δυνατότητα βαθμονόμησης σε 0,0-93,0% Bix
(σάκχαρα), 0,0-26,0% NaCl (% αλατότητα), 0,0-100,0 %
οξικό οξύ, 0,0-60,0 % αιθυνελογλυκόλη, 0,0-60%
προπυλενογλυκόλη, 0,0-24,0% KCl (χλωριούχου
κάλιο), 0,0-100,0% αιθανόλη. Να έχει εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους

Επιθυμητή
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή
(χωρίς
Φ.Π.Α.)

1 τεμ.

5.172,41 €

3 τεμ.

1 τεμ.

Προϋπολογιζόμενη
Τιμή (με
Φ.Π.Α.)

Μονάδα
μέτρηση
ς

Κωδικός CPV

6.000,00 €

Τεμ.

31682210-5

30,17 €

35,00 €

Τεμ.

31682210-5

310,34 €

360,00 €

Τεμ.

31682210-5
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ταχ. Δ/νση ………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία Εκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100 Μυτιλήνη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού
των
...........................................
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας...................................................................................,Δ/νση..............................................
................................................................. για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. σύμβασης
………………………….. συνολικής αξίας 10% της συνολικής συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α.
………………………… για την προμήθεια …………………………………………. (αρ. Διακήρυξης ………………………).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης 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 ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... (μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΑΔΑ: ΒΛΓΛ469Β7Λ-Τ54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2014
Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………............, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης) με
Α.Φ.Μ.: 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, ……………………. και αφετέρου της εταιρείας με
την
επωνυμία
.......................................................,
που
νόμιμα
εκπροσωπείται
από
..............................................
και
εδρεύει
.......................................
με
Α.Φ.Μ.................................., Δ.Ο.Υ ........................., συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά
όσα ακολουθούν:
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας εργαστηριακών υλικών
και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής για το έτος 2014 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος, σύμφωνα με την Απόφαση Πρυτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (……/
………………..) προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Πρωτ.: ……/………………., διεξήχθη κανονικά
στις … ………….. 2014, ημέρα ………………….. και ώρα ….:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου (Κτήριο Διοίκησης, Μητροπολίτου
Ιωακείμ 2, 1ος όρ.), στη Λήμνο.
Κατατέθηκαν (…) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :
A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1
2
3

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου (…/…………..), μέρος των ειδών του διαγωνισμού,
κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, στην εταιρεία με την επωνυμία
«...............................»,
έναντι
του
ποσού
των
.........................................
ευρώ
και...................................... λεπτών (………………….,..), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα
«Πανεπιστήμιο Αιγαίου», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα
«προμηθευτής», την προμήθεια των ειδών, όπως αυτός αναγράφεται αναλυτικά στο πίνακα του άρθρου
1.2. «Πίνακας προμήθειας εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού» και αυτός την αναλαμβάνει με
τους πιο κάτω όρους:
1.
1.1.
1.2.

Αντικείμενο - τιμή- κρατήσεις :
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι προμήθεια και παράδοση των ειδών του κάτωθι
πίνακα 1.2. :
Πίνακας προμήθειας εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού:
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 16%

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 16%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Η τιμή προμήθειας των ειδών ανέρχεται στο ποσό των ............................................... ευρώ
και .................................. λεπτών (…………..,..€), πλέον 16% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των ..........................ευρώ και .......................... λεπτών (…………….,..€) και που βαρύνει
το
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.
Η
συνολική
δαπάνη
ανέρχεται
στο
ποσό
των................................................ευρώ και ..................................... λεπτών (…………….,..€),
συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.
Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, τρέχοντος οικονομικού έτους.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.
Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα
μέχρι την παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με τον
πίνακα 1.2., στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων και Εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Λήμνου, σε χώρους που αναφέρονται στον πίνακα προμήθειας εργαστηριακών υλικών και
λοιπού εξοπλισμού της παραγράφου 1.2. της παρούσας σύμβασης.

2.
Χρόνος σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα είναι μέχρι την …. …………………… 2014.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

4.

Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος)
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να
ενημερώνει το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου καθώς
και το αντίστοιχο Τμήμα ή εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου.
Ο προμηθευτής ειδοποιεί εγγράφως το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Λήμνου καθώς και το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Εργαστήριο εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημέρων πριν την παράδοση, ότι προτίθεται να παραδώσει τα είδη.
Ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η
Επιτροπή Παραλαβής να μπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των ειδών (μακροσκοπικά), που
θα παραληφθεί.
Η/οι Επιτροπή/ες Παραλαβής συντάσσει/ουν πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μετά την
διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου.
Η/οι
Επιτροπή/ες Παραλαβής συντάσσει/ουν οριστικό πρωτόκολλο μετά την διενέργεια
ποιοτικού ελέγχου διάρκειας ενός (1) μήνα.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον προμηθευτή, στον οποίο θα κατακυρωθεί μέρος των
ειδών του διαγωνισμού, σύμφωνα με πίνακα παράδοσης των ειδών της σύμβασης, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
Μετά τον έλεγχο (μακροσκοπικά), η/οι
Επιτροπή/ες Παραλαβής, παρουσία του εκάστοτε
προμηθευτή, συντάσσει/ουν οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης στο
οποίο
καταγράφεται το πλήθος, το είδος των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται. Το/α
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ειδών συμπληρώνεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα
(ένα για την Επιτροπή Παραλαβής, ένα για τον προμηθευτή και δύο για το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου) και υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής.
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται εγκαταστάσεις των Τμημάτων και Εργαστηρίων της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, σε χώρους που αναφέρονται στον πίνακα προμήθειας
εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού της παραγραφου 1.2. της παρούσας σύμβασης
και ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
Α. Ο προμηθευτής, πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής τους
προκειμένου ο Πρόεδρος να φροντίσει τόσο για τον χώρο ελέγχου, όσο και για τον καθορισμό
της ημερομηνίας παραλαβής τους.
Β. Ο ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από την πιο πάνω Επιτροπή
στον τόπο παραλαβής με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες
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5.1.

5.2.
5.3.

Η μη εκτέλεση της προμήθειας συγχωρείται μόνο σε περίπτωση μη εισέτι έκδοσης ή εξάντλησης
των υπό παραγγελία ειδών. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα και
εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση, στην
διακήρυξη και στην προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσηςπαραλαβής των ειδών, από υπαιτιότητα ή βαριά αμέλεια του προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου δικαιούται να του επιβάλλει για την καθυστέρηση αυτή που θεωρείται ως μη
προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, ποινή ίση με το 3% της αξίας του κάθε είδους, που δεν
έχει παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
Αφού εξαντληθεί αυτή η περίοδος ποινικής ρήτρας, αφαιρείται η εντολή προμήθειας όλων των
ειδών από τον προμηθευτή, αναθέτοντάς την σε άλλο προμηθευτή και τέλος με απλή έγγραφη
ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται «επί αποδείξει», κηρύσσεται έκπτωτος από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.Δ. του
Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
Σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής δεν καταβάλει το ποσόν της ποινικής ρήτρας εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται να το συμψηφίζει με άλλες οφειλές
του προς τον προμηθευτή που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν μελλοντικά από την
παρούσα σύμβαση ή από άλλη σύμβαση ή αιτία.
Σε δε περίπτωση δε επανειλημμένων καθυστερήσεων, ο προμηθευτής κηρύσσεται από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έκπτωτος, και αποκλείεται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από σχετικούς
διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να
έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.

6.
Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία :
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας
προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών μέσα στους συμβατικούς χρόνους.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.
7.
Πληρωμή (Δικαιολογητικά)
Το/α τιμολόγιο/α του προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθεί/ούν ανά Τμήμα ή Εργαστήριο ανά Τμήμα ή
Εργαστήριο σε αντιστοιχία με τον τόπο παράδοσης και κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100%
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με το
άρθρο 1 της παρούσας και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου αφού προσκομισθούν στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
8.
Εγγυήσεις
8.1.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμό …………..
και ημερομηνία …………………………. εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της
σύμβασης, της …………………………………………. ποσού 10% της καθαρής αξίας, δηλαδή
…………………………………………………………………. (………..,…€).
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Π.Δ.
118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Άλλοι γενικοί όροι
Αποκλείεται η από τον προμηθευτή σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα προκυπτόντων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης θα επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης.
Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (Διακήρυξη,
Προσφορές, κ.λ.π.).
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9.4.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995, του Προεδρικού
Διατάγματος Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και τις λοιπές περί προμηθειών του
Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις.

Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής
της παρούσας.
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για την εταιρεία

Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
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