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ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη, 06/06/2017

Α.Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3440/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού
εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των
εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου για το έτος 2017
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ’ όψη τα άρθρα της παρούσας Διακήρυξης και τις διατάξεις του
κατωτέρου νομικού πλαισίου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. Το 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,
3. Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
4. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
5. Το Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες,
7. Τo N. 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»,
8. 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»,
9. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
10. Το Ν. 4076/2012 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις»,
11. Το Ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
12. Το N. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
13. Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
14. Τη με αρ. 158/2016 απόφαση της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του ‘Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης’ (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698),
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15. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
16. Το Π.Δ 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας»,
17. Το Π.Δ. 155/2009 (Α΄ 197) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου»),
18. Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ.
ΥΟΔΔ),
19. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
20. Την υπ' αριθμό 11/10.09.2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ 2458/Β/16.09.2014),
21. Την υπ’ αριθ. 23/30.03.2017 Απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου με
θέμα8.8.18: Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον
εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του
Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017 και ΑΔΑΜ: 17REQ005986614,
22. Την 192/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 06/04/2017, ΑΔA:ΩΣΘΕ469Β7Λ-ΛΓΓ,
23. Την υπ’ αριθ. τη με αριθμό 25/25-05-2017, θέμα: 8.8.19, απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Απόφαση τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: «Προκήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού
για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017» και έγκριση του τεύχους Διακήρυξης
και ΑΔΑ: ΩΦΘΤ469Β7Λ-ΜΓΧ
24. 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
προκηρύσσει:
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την
εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των
Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ, ανά είδος, των υπό προμήθεια
ειδών. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Περιφερειακού
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο
Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ..
Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό
των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ, ανά είδος, των υπό προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο ως και την
31/12/2017.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(36.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, το
οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 4121Α «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την
επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των εδρών» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του
οικ. έτους 2017 και αφορά τα εξής CPV:
Ομάδα
1
2
3

Κωδικός CPV
33696300-8
33790000-4
38000000-5

Ονομασία CPV
Χημικά αντιδραστήρια
Εργαστηριακά είδη
Εξοπλισμός εργαστηριακός

Πίνακας Α: Ανάλυση Προϋπολογισμού
Πανεπιστημιακή
Μονάδα
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
Σύνολο

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ
8.385,09 €
16.237,03€
1.538,44€
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Συντελεστής ΦΠΑ
17
17
24

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
9.840,55€
18.997,32€
1.799,97€
36.800,00
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Πίνακας Β: Ανάλυση Προϋπολογισμού ειδών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα
ΟΜΑΔΑ Α. Για τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας της Π.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟΔ/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

16,00 €

Φ.Π.Α. 17%

2,72 €

Α1

Χλωριούχος κασίτερος Sncl2 98%

ΟΧΙ

συσκευασία 500g

1

Α2

Δισθενής Χλωριούχος σίδηρος FeCl2 98%

ΟΧΙ

συσκευασία 25g

1

113,00 €

19,21 €

Α3

Θειικός χαλκός CuSO4 98%

ΟΧΙ

συσκευασία 250g

1

28,00 €

4,76 €

Α4

Ανθρακικό ασβέστιο analytical grade 99% CaCO3

ΟΧΙ

συσκευασία 500g

1

6,50 €

1,11 €

Α5

ασκορβικό οξύ analytical grade 99,5% Ascorbic acid L(+)
C6H8O6

ΟΧΙ

συσκευασία 500g

1

19,00 €

3,23 €

Α6

διφαινυλαμίνη analytical grade 99% C12H11N

ΟΧΙ

συσκευασία 50g

1

18,50 €

3,15 €

Α7

θειικός σίδηρος με επτά νερά analytical grade 99%
FeSO4*7H2O

ΟΧΙ

συσκευασία 250g

1

7,50 €

1,28 €

Α8

Βορικό οξύ analytical grade 99,5% H3BO3

ΟΧΙ

συσκευασία 500g

1

6,50 €

1,11 €

Α9

δείκτης ηλιανθίνη Μethyl orange C14H14N3NaO3S

ΟΧΙ

συσκευασία 25g

1

10,00 €

1,70 €

Α10

EDTA*Na2 analytical grade 99%-100%
C10H14N2Na2O8

ΟΧΙ

συσκευασία 100g

1

6,50 €

1,11 €
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

18,72 €

132,21 €

32,76 €

7,61 €

22,23 €

21,65 €

8,78 €

7,61 €

11,70 €

7,61 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

18,72 €

132,21 €

32,76 €

7,61 €

22,23 €

21,65 €

8,78 €

7,61 €

11,70 €

7,61 €
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Α11

Εργαστηριακό πλαστικό ταψί μελαμίνης 30Χ16Χ2,5

ΟΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

7,00 €

1,19 €

Α12

Ακετονιτρίλιο hypergrade for LC-MS LiChrosolv
καθαρότητας >99,9%, suitability for PAH analysis, Merck

OXI

2.5 L

1

80,00 €

13,60 €

Α13

Γάντια Latex medium

OXI

Πακέτο

7

5,00 €

0,85 €

Α14

Γάντια Latex large

OXI

Πακέτο

7

5,00 €

0,85 €

Α15

Γάντια Latex small

OXI

Πακέτο

7

5,00 €

0,85 €

Α16

Μεθανόλη hypergrade for LC-MS LiChrosolv
καθαρότητας >99,9%, suitability for PAH analysis, MERCK

OXI

2.5 L

1

60,00 €

10,20 €

Α17

Φύσιγγες εκχύλισης στερεής φάσης (SPE) C18(CE) 500mg
6ml, BIOTAGE

OXI

Πακέτο των 30
τεμαχίων

1

110,00 €

18,70 €

Α18

Φύσιγγες εκχύλισης στερεής φάσης (SPE) STRATA X
(200mg/6cc), PHENOMENEX

OXI

Πακέτο των 30
τεμαχίων

1

140,00 €

23,80 €

Α19

Τυποποιημένα αντιδραστήρια HACH για την μέτρηση
COD στην κλίμακα 0-150 mg/L

OXI

Πακέτο των 25
τεμαχίων

2

90,00 €

15,30 €

OXI

Πακέτο των 10
τεμαχίων

20

5,00 €

0,85 €

Α20

Φίλτρα διήθησης LLG-Filter paper, ∅ 47mm

Α21

Σετ προπλασμάτων (μοντέλων) ατόμων για Οργανική
Χημεία

ΝΑΙ

σετ

1

210,00 €

35,70 €

Α22

Νιτρικό οξύ ≥ 63%, κατάλληλο για ανάλυση
ιχνημετάλλων (trace metal grade), Merck Suparpur
cat.no 1.00441 ή ανάλογο

ΌΧΙ

1L

1

241,50 €

41,06 €

Α23

Εργαστηριακά γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως, powder free, μέγεθος Μ

ΌΧΙ

100 τμχ/πακέτο

5

9,00 €

1,53 €

Σελίδα 5 από 66

8,19 €

93,60 €

5,85 €

5,85 €

5,85 €

70,20 €

128,70 €

163,80 €

105,30 €

5,85 €

245,70 €

282,56 €

10,53 €

163,80 €

93,60 €

40,95 €

40,95 €

40,95 €

70,20 €

128,70 €

163,80 €

210,60 €

117,00 €

245,70 €

282,56 €

52,65 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Α24

Περιεχόμενο φιάλης ακετυλενίου 40 L, καθαρότητας ≥
99.6 %

ΌΧΙ

1 φιάλη

1

300,00 €

51,00 €

Α25

Kimwipes® disposable wipers, L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in

ΌΧΙ

280 τμχ/πακέτο

3

15,00 €

2,55 €

Α26

Πρότυπο διάλυμα φθοριούχων σε Η2Ο, συγκέντρωσης
1000 mg/L F, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α27

Πρότυπο διάλυμα χλωριούχων σε Η2Ο, συγκέντρωσης
1000 mg/L Cl, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α28

Πρότυπο διάλυμα νιτρικών σε Η2Ο, συγκέντρωσης 1000
mg/L ΝΟ3, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο στο
SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α29

Πρότυπο διάλυμα νιτρωδών σε Η2Ο, συγκέντρωσης
1000 mg/L ΝΟ2, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α30

Πρότυπο διάλυμα φωσφορικών σε Η2Ο, συγκέντρωσης
1000 mg/L PO4, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α31

Πρότυπο διάλυμα θειικών σε Η2Ο, συγκέντρωσης 1000
mg/L SO4, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο στο
SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α32

Πρότυπο διάλυμα καλίου σε HNO3 συγκέντρωσης 1000
mg/L K, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο στο SI ή
SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α33

Πρότυπο διάλυμα νατρίου σε HNO3 συγκέντρωσης 1000
mg/L Νa, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο στο SI
ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α34

Πρότυπο διάλυμα ασβεστίου σε HNO3 συγκέντρωσης
1000 mg/L Ca, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο

Σελίδα 6 από 66

351,00 €

17,55 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

351,00 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €

52,65 €
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52,65 €

στο SI ή SRM

Α35

Πρότυπο διάλυμα μαγνησίου σε HNO3 συγκέντρωσης
1000 mg/L Mg, για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α36

Πρότυπο διάλυμα αμμωνιακών σε HNO3 συγκέντρωσης
1000 mg/L ΝΗ4 για ιοντική χρωματογραφία, ιχνηλάσιμο
στο SI ή SRM

ΌΧΙ

500 ml

1

45,00 €

7,65 €

Α37

Buffered Peptone water (BPW)

ΌΧΙ

500 g

1

37,00 €

6,29 €

Α38

Rappaport-Vassiliadis Soya broth

ΌΧΙ

500 g

1

84,00 €

14,28 €

Α39

XLD agar

ΌΧΙ

500 g

1

131,00 €

22,27 €

Α40

Brilliant Green agar

ΌΧΙ

500 g

1

59,00 €

10,03 €

Α41

ΤSI agar

ΌΧΙ

500 g

1

78,00 €

13,26 €

Α42

Urea agar

ΌΧΙ

500 g

1

220,00 €

37,40 €

Α43

Προχοϊδα όγκου 50 ml με στρόφιγγα teflon

ΌΧΙ

Tεμάχιο

10

26,00 €

4,42 €

Α44

Υδροβολείς πλαστικοί 250 ml

ΌΧΙ

Συσκ. 5 τεμ.

4

10,30 €

1,75 €

Α45

Κύλινδροι γυάλινοι των 100ml

ΌΧΙ

Tεμάχιο

20

3,00 €

0,51 €

Α46

Πουάρ 3 βαλβίδων πλαστικό

ΌΧΙ

Tεμάχιο

20

5,00 €

0,85 €

Σελίδα 7 από 66

52,65 €

52,65 €

43,29 €

98,28 €

153,27 €

69,03 €

91,26 €

257,40 €

30,42 €

12,05 €

3,51 €

5,85 €

52,65 €

52,65 €

43,29 €

98,28 €

153,27 €

69,03 €

91,26 €

257,40 €

304,20 €

48,20 €

70,20 €

117,00 €
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Α47

Αναγέννηση στήλης ρητίνης τύπου 2000

ΌΧΙ

Tεμάχιο

2

170,00 €

28,90 €

Α48

Γάντια νιτριλίου μέγεθος medium (M)

ΌΧΙ

Συσκευασία/100

4

6,00 €

1,02 €

Α49

Γάντια νιτριλίου μέγεθος large (L)

ΌΧΙ

Συσκευασία/100

2

6,00 €

1,02 €

Α50

Aλουμινόχαρτο επαγγελματικό 100mX30m

ΌΧΙ

Tεμάχιο

3

7,00 €

1,19 €

Α51

Βιομηχανικό χαρτί (2Χ4,5kg)

ΌΧΙ

Συσκευασία

7

19,00 €

3,23 €

Α52

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate p.a.
[(NH4)2Fe(SO4)2*6H2O] p.a.

ΌΧΙ

1kg

1

50,00 €

8,50 €

Α53

Ammonium iron (IΙI) sulfate dodecahydrate p.a.
[(NH4)Fe(SO4)2*12H2O] p.a.

ΌΧΙ

1kg

1

35,00 €

5,95 €

Α54

Disodium ethylenediamino tetraacetic acid dihydrate p.a.

ΌΧΙ

1kg

1

50,00 €

8,50 €

Α55

Potassium dichromate (K2Cr2O7), p.a.

ΌΧΙ

500g

1

35,00 €

5,95 €

Α56

Silver nitrate (AgNO3), p.a.

ΌΧΙ

100g

1

40,00 €

6,80 €

Α57

Αιθυλική αλκοόλη 70%

ΟΧΙ

5L

2

50,00 €

8,50 €

Α58

Sulfuric acid p.a.

ΟΧΙ

2,5L

4

15,00 €

2,55 €

Α59

Hydrochloric acid p.a.

ΟΧΙ

2,5L

4

25,00 €

4,25 €

Σελίδα 8 από 66

198,90 €

7,02 €

7,02 €

8,19 €

22,23 €

58,50 €

40,95 €

58,50 €

40,95 €

46,80 €

58,50 €

17,55 €

29,25 €

397,80 €

28,08 €

14,04 €

24,57 €

155,61 €

58,50 €

40,95 €

58,50 €

40,95 €
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70,20 €

117,00 €
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Α60

Sodium acetate p.a.

ΟΧΙ

1kg

1

60,00 €

10,20 €

70,20 €

70,20 €

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Α61

Λύχνος Bunsen φορητός, κατάλληλος για μικροβιολογικό
εργαστήριο, να δέχεται φιάλες
βουτανίου των 190 g

ΟΧΙ

Tεμάχιο

10

42,00 €

7,14 €

Α62

Histopaque - 1077
density 1.077g/ml, aseptically filled for cell biology

ΟΧΙ

Συσκευασία 500
mL

1

160,00 €

27,20 €

Α63

Heparin
250KU, cell culture tested, from prorcine intestine.

ΟΧΙ

1τμχ

1

490,00 €

83,30 €

Α64

Manganese sulfate tetrahydrate, MnSO4 x 4H20,
analytical grade

ΟΧΙ

Συσκευασία 1kg

1

110,00 €

18,70 €

Α65

Tin chloride, SnCl2 98%

ΟΧΙ

Συσκευασία 500g

1

40,00 €

6,80 €

Α66

Μercury chloride HgCl2*2H2O, p.a.

ΟΧΙ

Συσκευασία 100g

1

40,00 €

6,80 €

Α67

Potassium permanganate KMnO4, p.a.

ΟΧΙ

Συσκευασία 500g

1

14,00 €

2,38 €

Α68

Disodium oxalate (COO)2Na2, p.a.

ΟΧΙ

Συσκευασία 500g

1

22,00 €

3,74 €

Α69

Urea p.a.

ΟΧΙ

Συσκευασία 1kg

1

14,00 €

2,38 €

Α70

Αmmonium ferrous (II) sulphate 6-hydrate
(NH4)2Fe(SO4)2 6 H2O, p.a.

ΌΧΙ

Συσκευασία 1kg

2

29,00 €

4,93 €

Α71

Iron sulfate heptahydrated, FeSO4*7H2O, p.a.

ΌΧΙ

Συσκευασία 1kg

2

20,00 €

3,40 €

Σελίδα 9 από 66
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187,20 €
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128,70 €
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46,80 €

16,38 €

25,74 €

16,38 €

33,93 €

23,40 €
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46,80 €

16,38 €

25,74 €
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46,80 €
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Α72

Tartaric acid, C4H6O6, p.a.

ΌΧΙ

Συσκευασία 500g

1

11,73 €

1,99 €

Α73

Folin Ciocalteu reagent

ΌΧΙ

Συσκευασία 250
mL

1

41,00 €

6,97 €

Α74

Aluminium chloride, AlCl3, p.a.

ΌΧΙ

Συσκευασία 500g

1

19,00 €

3,23 €

Α75

(+)- Catechin , C15H14O6, p.a.

ΌΧΙ

Συσκευασία 1g

1

72,00 €

12,24 €

Α76

p-(dimethylamino) cinnamaldehyde,
(CH3)2NC6H4CH=CHCHO, ≥98% (HPLC)

ΌΧΙ

Συσκευασία 1g

1

30,00 €

5,10 €

Α77

Glycerol

ΌΧΙ

Συσκευασία 1L

1

9,20 €

1,56 €

Α78

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, C18H12N6, for
spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0%,

ΌΧΙ

Συσκευασία 1g

1

45,00 €

7,65 €

Α79

Buffer solution pH 4.0 (20 °C) with fungicide, citric acid /
sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable
to SRM from NIST

ΌΧΙ

Tεμάχιο

3

10,00 €

1,70 €

Α80

Buffer solution pH 7.0 (20 °C) Potassium dihydrogen
phosphate / disodium hydrogen phosphate, with
fungicide, traceable to SRM from NIST

ΌΧΙ

Tεμάχιο

3

10,00 €

1,70 €

Α81

Πουάρ τριών βαλβίδων

ΌΧΙ

Tεμάχιο

20

4,00 €

0,68 €

Α82

Σιφώνιο 20mL φούσκας

ΟΧΙ

Tεμάχιο

30

2,50 €

0,43 €

Α83

Ποτήρι ζέσης των 600mL, από βοριοπυριτικό γυαλί
(borosilicate)

ΟΧΙ

Tεμάχιο

25

1,90 €

0,32 €

Α84

Χωνιά γυάλινα 4cm

OXI

Tεμάχιο

25

1,00 €

0,17 €

Σελίδα 10 από 66

13,72 €

47,97 €

22,23 €

84,24 €

35,10 €

10,76 €

52,65 €

11,70 €

11,70 €
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2,93 €

2,22 €

13,72 €

47,97 €

22,23 €

84,24 €
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10,76 €

52,65 €

35,10 €

35,10 €

93,60 €

87,75 €
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29,25 €
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1,17 €
Α85

Υδροβολείς πλαστικοί 500 ml

ΌΧΙ

Tεμάχιο

15

1,80 €

0,31 €

Α86

Κωνικές φιάλες από βοριοπυριτικό γυαλί (borosilicate)
των 250 mL

ΟΧΙ

Tεμάχιο

30

1,90 €

0,32 €

Α87

Κωνικές φιάλες από βοριοπυριτικό γυαλί (borosilicate)
των100 mL

ΟΧΙ

Tεμάχιο

30

1,60 €

0,27 €

Α88

Σετ ελαστικών δακτυλίων για προσαρμογή χωνιών
Buchner σε κωνικές φιάλες

ΟΧΙ

Σετ 8 τεμ.

3

9,00 €

1,53 €

Α89

Γάντια Latex medium

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/100τεμ.

2

4,60 €

0,78 €

Α90

Γάντια Latex small

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/100τεμ.

1

4,60 €

0,78 €

Α91

Γάντια Latex Large

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/100τεμ.

2

4,60 €

0,78 €

Α92

Φιάλες Βουτανίου 190 g για γκαζάκια

ΟΧΙ

Τεμάχιο

30

1,35 €

0,23 €

Α93

Πιπέττα μεταβλητού όγκου 1000-5000 μL μη
αποστειρώσιμη

ΝΑΙ

Τεμάχιο

2

88,00 €

14,96 €

Α94

Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 1000-10000μl,
o
αποστειρώσιμη στους 121 C

ΝΑΙ

Τεμάχιο

2

90,00 €

15,30 €

Α95

Εξωτερικό φίλτρο Eheim Ecco Pro 300

ΝΑΙ

Τεμάχιο

4

150,00 €

25,50 €

Α96

Πουάρ τριών βαλβίδων

ΌΧΙ

Τεμάχιο

10

4,00 €

0,68 €

Α97

Γάντια Latex medium

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/100τεμ.

2

4,60 €

0,78 €
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2,22 €

1,87 €

10,53 €

5,38 €

5,38 €

5,38 €

1,58 €

102,96 €

105,30 €

175,50 €

4,68 €

31,59 €

66,69 €

56,16 €

31,59 €

10,76 €

5,38 €

10,76 €

47,39 €

205,92 €

210,60 €
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46,80 €
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5,38 €
Α98

FLUID THIOGLYCOLLATE medium w/ Beef Extract

ΟΧΙ

Συσκευασία 500g

1

45,00 €

7,65 €

Α99

Μεταλλικοί ΚΡΙΚΟΙ 4mm, για μικροβιολογικούς
στυλεούς

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/10τεμ.

1

16,00 €

2,72 €

Α100

Inoculation spreader, glass, Width: 40,5mm, Total length:
145mm

ΟΧΙ

Tεμάχιο

6

6,40 €

1,09 €

Α101

Φιάλες Βουτανίου 190 g για φορητούς Λύχνους Bunsen

ΟΧΙ

Tεμάχιο

30

1,35 €

0,23 €

Α102

Γάντια φυσικό Latex, medium, μίας χρήσης

ΟΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ/100τεμ.

5

5,80 €

0,99 €

Α103

Ψαλίδια ανατομίας, ανοξείδωτα (inox), ευθύγραμμα, με
οξύληκτα και τα 2 άκρα, μήκος περίπου 10cm

ΟΧΙ

Tεμάχιο

15

4,30 €

0,73 €

Α104

Βάσεις νυστεριών Νο 4, ανοξείδωτες (inox)

ΟΧΙ

Tεμάχιο

15

6,00 €

1,02 €

Α105

Εthanol, μετουσιωμένη, 99%

ΟΧΙ

Συσκευασία 2,5 Lt

12

19,00 €

3,23 €

Α106

Καλυπτρίδες 22x22 mm

OXI

Συσκευασία 200
τεμαχίων

5

3,00 €

0,51 €

Α107

Πουάρ τριών βαλβίδων

ΌΧΙ

Tεμάχιο

20

4,00 €

0,68 €

52,65 €

52,65 €

18,72 €

18,72 €

44,93 €

7,49 €

47,39 €

1,58 €

33,93 €

6,79 €

75,47 €

5,03 €

105,30 €

7,02 €

266,76 €

22,23 €

17,55 €

3,51 €

93,60 €

4,68 €

9.840,55 €

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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ΟΜΑΔΑ Β. Για το Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής της Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟΔ/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 17%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΟΜΑΔΑ ΧΒΧ)
1,05

0,17 €

Β1

Απιονισμένο νερό σε φιάλες των 4 L

ΌΧΙ

1τμχ

60

Β2

Tryptone Soy Agar (TSA, Soybean Casein
Digest Medium). Σύσταση (g/l): tryptone
(casein digest USP) 15, soy peptone 5,
sodium chloride 5, Agar No. 2 12

ΌΧΙ

KG

6

100,00 €

17,00 €

Β3

Tryptone Soy Broth (TSB, Soybean Casein
Digest Medium). Σύσταση (g/l): tryptone
(casein digest USP) 17, soy peptone 3,
sodium chloride 5, dipotassium phosphate
2.5, dextrose 2.5

ΌΧΙ

KG

7

72,00 €

12,24 €

Β4

Spectinomycin Sulfate (Pharmaceutical Secondary
Standard; Certified Reference Material)

ΌΧΙ

GR

1

71,00 €

12,07 €

Β5

Congo Red (certified by the Biological Stain Commission;
Dye content, ≥85%)

ΌΧΙ

25 GR

1

236,00 €

40,12 €

Β6

Fluorescent Brightener 28 (Calcofluor White M2R)

ΌΧΙ

GR

1

83,00 €

14,11 €

Β7

XTT sodium salt ( 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt),
≥90%, suitable for cell culture

ΌΧΙ

100 MG

1

382,00 €

64,94 €

Β8

Resazurin sodium salt (Dye content, ~80%), suitable for
cell culture

ΌΧΙ

5 GR

1

105,00 €

17,85 €
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€

1,22 €

117,00 €

84,24 €

83,07 €

276,12 €

97,11 €

446,94 €

122,85 €

73,08 €

702,00 €

589,68 €

83,07 €

276,12 €

97,11 €

446,94 €

122,85 €
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Β9

Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
(lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500
units/mg protein)

ΌΧΙ

MG

1

126,50 €

21,51 €

Β10

N-(3-Oxooctanoyl)-L-homoserine lactone
≥97% (HPLC)

ΌΧΙ

10 MG

1

80,00 €

13,60 €

Β11

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine

ΌΧΙ

5 g

1

150,50 €

25,59 €

Β12

Folin-Ciocalteu's phenol reagent

ΌΧΙ

250 ml

2

45,00 €

7,65 €

Β13

pectin

ΌΧΙ

5g

1

139,00 €

23,63 €

Β14

Iron(III) sulfate hydrate

ΌΧΙ

250 g

1

129,50 €

22,02 €

Β15

sodium alginate

ΌΧΙ

1 kg

1

125,50 €

21,34 €

Β16

calcium lactate

ΌΧΙ

250 g

1

159,50 €

27,12 €

Β17

gelatin

ΌΧΙ

500 g

1

90,30 €

15,35 €

Β18

xanthan gum

ΌΧΙ

100 g

1

82,80 €

14,08 €

Β19

pepsin

ΌΧΙ

50 g

1

140,00 €

23,80 €

Β20

Transwell®, PC Membrane, 0.4 µm, 24 mm, TC-Treated,
pk/6, case/24

ΌΧΙ

24

1

225,36 €

38,31 €

Β21

piperazine-N,N'-bis [2-ethane-sulfonic acid] disodium salt

ΌΧΙ

100 g

1

161,00 €

27,37 €
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Β22

pancreatin

ΌΧΙ

25 g

1

41,30 €

7,02 €

Β23

Bile salts

ΌΧΙ

50 g

1

75,90 €

12,90 €

Β24

Water for HPLC, Gradient HPLC grade

ΌΧΙ

2,5L

10

10,00 €

1,70 €

Β25

Caftaric acid, Καθαρότητας > 97%

ΌΧΙ

5mg

1

385,00 €

65,45 €

Β26

viniferin, Καθαρότητας > 95%

ΌΧΙ

1mg

1

260,00 €

44,20 €

Β27

Resveratrol, καθαρότητητας αναλυτικού προτύπου
(analytical standard) κατάλληλο για HPLC

ΌΧΙ

20 mg

1

155,00 €

26,35 €

Β28

Cyanidin chloride, Καθαρότητας > 95%

ΌΧΙ

10mg

1

142,00 €

24,14 €

Β29

Cyanin chloride, Καθαρότητας > 90%

ΌΧΙ

1mg

1

30,00 €

5,10 €

Β30

Oleuropein, καθαρότητητας αναλυτικού προτύπου
(analytical standard) κατάλληλο για HPLC

ΌΧΙ

10mg

1

68,00 €

11,56 €

Β31

Ellagic acid, καθαρότητητας αναλυτικού προτύπου
(analytical standard) κατάλληλο για HPLC

ΌΧΙ

50mg

1

70,00 €

11,90 €

Β32

3-Hydroxytyrosol, καθαρότητητας αναλυτικού προτύπου
(analytical standard) κατάλληλο για HPLC

ΌΧΙ

5mg

1

75,00 €

12,75 €

Β33

Tyrosol, καθαρότητητας αναλυτικού προτύπου
(analytical standard) κατάλληλο για HPLC

ΌΧΙ

100mg

2

33,00 €

5,61 €

Β34

Luteolin, Καθαρότητας > 98%

ΌΧΙ

10mg

1

200,00 €

34,00 €

Σελίδα 15 από 66

48,32 €

88,80 €

11,70 €

450,45 €

304,20 €

181,35 €

166,14 €

35,10 €

79,56 €

81,90 €

87,75 €

38,61 €

234,00 €

48,32 €

88,80 €

117,00 €

450,45 €

304,20 €

181,35 €

166,14 €

35,10 €

79,56 €

81,90 €

87,75 €

77,22 €

234,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Β35

Silibinin, Καθαρότητας > 98%

ΌΧΙ

1g

1

50,00 €

8,50 €

Β36

Sodium borohydride, Fine granular for synthesis

ΌΧΙ

100g

1

90,00 €

15,30 €

Β37

Zinc sulfate heptahydrate, BioUltra, for molecular
biology, 2.0 M in H2O

ΌΧΙ

250mL

1

70,00 €

11,90 €

Β38

Lauryl gallate

ΌΧΙ

50g

1

65,00 €

11,05 €

Β39

3,4,5-Trimethoxybenzoic acid

ΌΧΙ

5g

1

30,00 €

5,10 €

Β40

Propyl gallate

ΌΧΙ

100g

1

65,00 €

11,05 €

Β41

Myricetin

ΌΧΙ

10 mg

1

60,00 €

10,20 €

Β42

Protocatechuic acid ethyl ester

ΌΧΙ

5g

1

55,00 €

9,35 €

Β43

3,4-Dihydroxybenzoic acid

ΌΧΙ

25g

1

65,00 €

11,05 €

Β44

Vanillic acid

ΌΧΙ

10g

1

40,00 €

6,80 €

Β45

3,4-Dimethoxybenzaldehyde

ΌΧΙ

>0.5g

1

45,00 €

7,65 €

Β46

MOPS (4-Morpholinepropanesulfonic acid),
Καθαρότητας 99%

ΌΧΙ

gr

400

Β47

Luteolin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

100mg

100
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10,66 €

1,81 €

Β48

Wogonin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5

Β49

Apigenin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

25

Β50

Baicalein, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

100

Β51

Galangin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

25

Β52

Kampferol, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

25

Β53

Vitexin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5

Β54

Daidzin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

10

Β55

Myricetin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

25

Β56

Genistein, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

100

Β57

Daidzein, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

100

Β58

Isorhamnetin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5

10,92 €

1,86 €

Β59

Silybin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

gr

1

20,00 €

3,40 €

Β60

Genistin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5
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0,50

0,09 €

Β61

Biochanin A, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

100

Β62

Isoliquiritigenin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5

13,26 €

2,25 €

Β63

(+) Catechin hydrate, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

gr

1

50,00 €

8,50 €

Β64

Puerarin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

5

10,66 €

1,81 €

Β65

Naringenin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

gr

2

13,55 €

2,30 €

Β66

Tangeretin, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

10

Β67

Kaempferide, καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

10

Β68

Baicalin,καθαρότητας > 97 %

ΌΧΙ

mg

10

12,48 €

2,12 €

Β69

2-Aminoethyl diphenylborinate

ΌΧΙ

5g

1

100,00 €

17,00 €

€

8,97
€
8,06
€

1,52 €

1,37 €

0,59 €

15,51 €

58,50 €

12,47 €

15,85 €

10,49 €

9,43 €

14,60 €

117,00 €

58,50 €

77,57 €

58,50 €

62,36 €

31,71 €

104,95 €

94,30 €

146,02 €

117,00 €

ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΟΜΑΔΑ Δ)
Β70

Μεθανόλη (methanol)

ΌΧΙ

2.5L

6

10,50 €

1,79 €

Β71

Ακετόνη (aceton)

ΌΧΙ

2,5L

4

10,00 €

1,70 €

Β72

Αιθανόλη (ethanol) απόλυτη μετουσιωμένη

ΌΧΙ

2,5L

6

18,00 €

3,06 €

Β73

Αιθανόλη (ethanol) απόλυτη

ΌΧΙ

2.5L

2

120,00 €

20,40 €
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140,40 €
Β74

Μεθανόλη (Methanol), HPLC Super Gradient

ΌΧΙ

L

50

Β75

Ακετονιτρίλιο (Acetonitrile) HPLC Super Gradient

ΌΧΙ

L

30

Β76

Ethyl acetate for gas chromatography

ΌΧΙ

L

2

2,88
€
6,88
€
50,00 €

0,49 €

1,17 €

8,50 €

3,37 €

8,05 €

58,50 €

168,48 €

241,49 €

117,00 €

ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΒΑ)
Β77

πουάρ τριών βαλβίδων

ΌΧΙ

1τμχ

5

Β78

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας μεταβλητού όγκου,
Κατάλληλα για πιπέτα του οίκου Gilson μεταβλητού
όγκου 200-1000μl

ΌΧΙ

1000/1 πακ

5

Β79

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας μεταβλητού όγκου,
Κατάλληλα για πιπέτα του οίκου Gilson μεταβλητού
όγκου 0.1-10μL

ΌΧΙ

1000/1 πακ

10

Β80

Ρύγχη αυτόματης πιπέτας μεταβλητού όγκου,
Κατάλληλα για πιπέτα μεταβλητού όγκου 1-10mL

ΌΧΙ

1000/1πακ

8

Β81

Φιάλες Βουτανίου 190 g για φορητούς λύχνους BUNSEN

ΌΧΙ

1τμχ

50

Β82

Απορροφητικό χαρτί σε ρολό, Βάρους ≥2 Kg

ΌΧΙ

1τμχ

30

Β83

Απολυμαντικό για πάγκους τύπου detol, sprey με
ψεκαστ.

ΌΧΙ

750mL

10

Β84

Απολυμαντικό για χέρια τύπου detol

ΌΧΙ

1L

10
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Β85

Πλάκες Χρωματογραφίας (TLC Silica Gel 60, 25
Aluminium sheets 20x20cm, 25/pkg

ΌΧΙ

πακ των 25

3

110,00 €

18,70 €

Β86

UV cuvettes, Disposable plastic; chamber volume 1.5-3
mL; Wavelength range: 230 to 900 nm

ΌΧΙ

πακ των 100

1

40,00 €

6,80 €

Β87

UV cuvettes, Plastic; chamber volume 70-850 μL;
Wavelength range: 220 to 900 nm

ΌΧΙ

πακ των 100

1

30,00 €

5,10 €

Β88

Micro κυψελίδες του 1mL, 100τμχ/πακέτο

ΌΧΙ

πακ των 100

30

Β89

Micro κυψελίδες του 1mL, 100τμχ/πακέτο

ΌΧΙ

πακ των 100

20

Β90

Πλαστικό κουτί φύλαξης κρυοφιαλίδιων (cryo storage
box). Να μπορεί να δέχεται 81 κρυοφιαλίδια. Να είναι
κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές
μεταβολές πολυπροπυλένιο (-196oC-+121oC). Να
διαθέτει διαφανές καπάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις:
126.5x126.5x51mm

ΌΧΙ

τεμάχιο

10

Β91

Μικροπλακίδια πολυστυρενίου 96 βοθρίων, F-bottom,
crystal clear, 10 τεμάχια ανά συσκευασία, free of
detectable Dnase, Rnase, human DNA, non pyrogenic.
Να συνοδεύεται το κάθε μικροπλακίδιο από το καπάκι
του σε ξεχωριστή συσκευασία.

ΌΧΙ

τεμάχιο

200

Β92

Τρυβλία Petri πολυστυρενίου μαζί με το καπάκι τους,
διαστάσεων 94/15mm, με 3 ξεχωριστά διαμερίσματα το
καθένα, with vents, αποστειρωμένα, 20 τεμάχια ανά
συσκευασία

ΌΧΙ

πακ των 20

25

Β93

Τετράγωνα τρυβλία Petri πολυστυρενίου μαζί με το
καπάκι τους, διαστάσεων 120x120x17 mm, clear with
vents, αποστειρωμένα, 10 τεμάχια ανά συσκευασία

ΌΧΙ

πακ των 10

10

Β94

Στατώ πολυπροπυλενίου σωληναρίων Φ 16mm, 60
θέσεων (αποστειρώσιμο (121οC για 15 λεπτά))

ΌΧΙ

τεμάχιο

10
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Β95

Μεταλλικές λαβίδες μικροσκοπίας κατασκευασμένες
από ανοξείδωτο χάλυβα, μήκους 145 mm, ευθείες, με
δοντάκια, απαλά άκρα

ΌΧΙ

τεμάχιο

2

Β96

Αποστειρώσιμο (121οC για 15 λεπτά) πλαστικό κυτίο
χωρητικότητας τουλάχιστον 15 ρύγχων (tips) για
πιπέττες με το κάθε ρύγχος να διαθέτει χωρητικότητα 5
ml.

ΌΧΙ

τεμάχιο

5

35,00 €

5,95 €

Β97

Υγρό που παρεμποδίζει την αναπτυξη μικροοργανισμών
σε υδατόλουτρα και bain-marie, τύπου "Clinet
Antialgae"

ΌΧΙ

L

1

55,00 €

9,35 €

Β98

Αποστειρώσιμοι (121οC για 15 λεπτά) σωλήνες
φυγοκέντρησης από πολυπροπυλένιο των 15 mL με
κωνικό πάτο και βιδωτό πώμα, με βαθμίδωση

ΌΧΙ

τεμάχιο

500

Β99

Αποστειρώσιμοι (121οC για 15 λεπτά) σωλήνες
φυγοκέντρησης από πολυπροπυλένιο των 50 mL με
κωνικό πάτο και βιδωτό πώμα, με βαθμίδωση

ΌΧΙ

τεμάχιο

500

Β100

Γάντια Latex medium

ΌΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ των 100

20

Β101

Γάντια Latex small

ΌΧΙ

ΠΑΚΕΤΟ των 100

5

Β102

Φίλμ παραφίνης (parafilm) 15m x 5 cm

ΌΧΙ

τεμάχιο

4

Β103

Χρωματογραφική στήλη για ανάλυση μεθυλεστέρων
λιπαρών οξεών ιχθυηρών με GC-FID

NAI

1

1

720,00 €

122,40 €

Β104

Ferrules για την παραπάνω χρωματογραφική στήλη (α/α
103)

πακέτο των 10

1

66,30 €

11,27 €

Β105

Septa για Shimadzu αέριο χρωματογράφο, Septa για
υψηλή θερμοκρασία, plug style για Shimadzu αέριους
χρωματογράφους

πακέτο των 50

1

139,00 €

23,63 €

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Σελίδα 21 από 66

3,50
€

0,20
€

0,22
€
4,40
€
4,40
€
6,00
€

0,60 €

0,03 €

0,04 €

0,75 €

0,75 €

1,02 €

4,10 €

40,95 €

64,35 €

0,23 €

0,26 €

5,15 €

5,15 €

7,02 €

842,40 €

77,57 €

162,63 €

8,19 €

204,75 €

64,35 €

117,00 €

128,70 €

102,96 €

25,74 €

28,08 €

842,40 €

77,57 €

162,63 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Β106

Σύριγγα για GC-FID με σταθερή βελόνα (fixed needle),
όγκου 5 μL και διαστάσεις βελόνας 26s ga (bevel tip),
needle L 51 mm (2 in.)

ΌΧΙ

1

1

46,30 €

7,87 €

Β107

Syringe Filters, 15mm Syringe Filters 0.2u, Non-Sterile,
Luer/Slip

ΌΧΙ

Συσκευασία των
100

1

250,00 €

42,50 €

Β108

SPE catriges

NAI

Συσκευασία των 30

1

278,00 €

47,26 €

Β109

SPE catriges

NAI

Συσκευασία των 30

1

166,00 €

28,22 €

Β110

LightSafe micro centrifuge tubes, capacity 1.5 mL, black
polypropylene conical

ΌΧΙ

Συσκευασία των
500 τεμαχίων

1

30,00 €

5,10 €

Β111

LightSafe centrifuge tubes, capacity 15 mL,
polypropylene conical, sterile

ΌΧΙ

Συσκευασία των 50
τεμαχίων

1

46,00 €

7,82 €

Β112

LightSafe centrifuge tubes, capacity 50 mL,
polypropylene conical, sterile

ΌΧΙ

Συσκευασία των 50
τεμαχίων

1

62,00 €

10,54 €

Β113

Στατώ στήριξης προχοΐδων 180x100x6 mm

ΌΧΙ

τεμάχιο

2

14,00 €

2,38 €

Β114

Ράβδος για στατώ προχοΐδος 12x750mm

ΌΧΙ

τεμάχιο

2

Β115

Ογκομετρικό κύλινδρος 100ml

ΌΧΙ

τεμάχιο

6

Β116

PCR box / rack. Να έχει θέσεις για τουλάχιστον 96
σωληνάρια PCR, να δέχεται strips των 8, να δέχεται
strips των 12 και 96 well PCR plates. Να συνοδεύεται
από καπάκι και όλα να αντέχουν σε θερμοκρασιακό
εύρος από -80οC μέχρι και 121οC

ΌΧΙ

τεμάχιο

6

Β117

Στατώ για φυγοκεντρικούς σωλήνες των 50 mL τύπου
falcon αποστηρώσιμα στος 120 οC για 15 min

ΌΧΙ

τεμάχιο

6
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8,00

1,36 €

28,08 €

Β118

Σετ Δακτυλίων για buchner

ΌΧΙ

ΣΕΤ

3

Β119

Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 1000-10000μl,
αποστειρώσιμες σε 121oC

ΌΧΙ

τεμάχιο

2

90,00 €

15,30 €

Β120

Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 0.5-5μl,

NAI

τεμάχιο

1

175,00 €

29,75 €

Β121

Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 2-20μl

NAI

τεμάχιο

1

175,00 €

29,75 €

Β122

Αντάπτορες φυγοκέντρου για την υποδοχή οκτώ (8)
σωληναρίων 50 mL τύπου Falcon συμβατοί με
φυγόκεντρο του οίκου HERMLE μοντέλο Ζ383

ΝΑΙ

σετ

1

600,00 €

102,00 €

Β123

Πλάκες χρωματογραφίας TLC (silica gel matrix on glass
support)

ΝΑΙ

συσκευασία των 25

1

380,00 €

64,60 €

Β124

Πλάκες χρωματογραφίας TLC (silica gel matrix on glass
support)

ΝΑΙ

συσκευασία των 25

2

100,00 €

17,00 €

Β125

Ψήκτρα για δοκιμαστικούς σωλήνες Φ 16 mm

ΌΧΙ

τεμάχιο

10

1,30 €

0,22 €

1,52 €

15,21 €

Β126

Λάδι κατάλληλο για αντλίες κενού λαδιού
λυοφιλοποιητή

ΌΧΙ

L

10

18,00 €

3,06 €

21,06 €

210,60 €

Β127

Λάστιχο για συσκευή αποστείρωσης συμβατό με
συσκευή του οίκου ESPINAR μοντέλο ΑΕS-75

ΝΑΙ

τεμάχιο

1

280,00 €

47,60 €

327,60 €

327,60 €

€

9,36 €

105,30 €

204,75 €

204,75 €

702,00 €

444,60 €

117,00 €

210,60 €

204,75 €

204,75 €

702,00 €

444,60 €

234,00 €

ΥΑΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Υ)
Β128

ογκομετρική φιάλη των 25mL, DIN A, DURAN

ΌΧΙ

τεμάχιο

8

Β129

ογκομετρική φιάλη των50mL, DIN A, DURAN

ΌΧΙ

τεμάχιο

8

Β130

ογκομετρική φιάλη των 100mL, DIN A, DURAN

ΌΧΙ

τεμάχιο

5
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3,00
€
3,00
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3,50

0,51 €

0,51 €
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20,48 €
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4,10 €

€
7,00

1,19 €

81,90 €

Β131

Φιάλη Buchner, 250mL, θερμοάντοχη

ΌΧΙ

τεμάχιο

10

Β132

Υάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες 20 mL borosilicate, με
βιδωτό πώμα αποστειρώσιμο, 150 x 16 mm

ΌΧΙ

πακ./100

1

130,00 €

22,10 €

152,10 €

152,10 €

Β133

Υάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες Durham, without rim,
soda lime glass, diameter 6 mm, height 35 mm

ΌΧΙ

πακ./250

1

20,00 €

3,40 €

23,40 €

23,40 €

Β134

Στήλη χρωματογραφίας υάλινη

NAI

τεμάχιο

4

20,000 €

3,40 €

10,00 €

1,70 €

€

8,19 €

93,60 €

23,40 €

ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Π)
Β135

φιαλίδια πολυπροπυλενίου με καπάκι τύπου ependorf,
όγκου 2,0 mL

ΌΧΙ

πακέτο των 500

16

Β136

φιαλίδια πολυπροπυλενίου με καπάκι τύπου ependorf,
όγκου 1,5 mL

ΌΧΙ

πακέτο των 500

16

Β137

Τρυβλία 90 mm, πλαστικά (PS), να είναι αποστειρωμένα
και να βρίσκονται συσκευασμένα σε σακούλες ανά 20

ΌΧΙ

πακέτο των 20

400

Β138

πλαστικός υδροβολέας χωρητικότητας 500mL

ΌΧΙ

τεμάχιο

10

5,00
€

1,60 €

1,70
€

0,85 €

0,27 €

0,29 €

11,70 €

187,20 €

93,60 €

5,85 €

1,87 €

748,80 €

19,89 €

1,99 €

18.997,32 €

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ. Για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, της Π.Μ. ΣΥΡΟΥ:
Α/Α

Γ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Foam βάσεις εκτύπωσης(πακέτο των 10) για μηχανές

ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟΔ/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΌΧΙ

τεμάχια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

96,77 €

Φ.Π.Α. 24%

23,22 €

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

239,99 €
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119,99 €

Stratasys τεχν. FDM
Γ2

Γ3

Model Υλικό για μηχανές πρωτοτυποποίησης τεχν.
FDM

Αναλώσιμες Κεφαλές κοπής για Roland MDX-40A

ΌΧΙ

τεμάχια

ΌΧΙ

τεμάχια

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. ΣΥΡΟΥ

3

3

379,03 €

90,97 €

40,32 €

9,68 €

470,00 €

50,00 €

1.409,99 €

149,99 €
1.799,97 €
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html).
Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(Πρόγραμμα Διαύγεια), όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ψ0ΤΥ469Β7Λ-ΞΙ1 και στον ιστότοπο
http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), απ’
όπου κι έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROC006287090.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος
Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ..
Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποσφραγίζονται αλλά
πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (ΥΔΔ) για να
παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου
να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
γ) ο τίτλος της Διακήρυξης,
δ) η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα/προσφέροντα.
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:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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 είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση της προθεσμίας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιες για
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόσκληση είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Βελούτσου
Βενετία (τηλ. 2251036923, 2251036921, 2251036922 φαξ 2251036929, e-mail: atzag@aegean.gr &
vvel@aegean.gr .
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου 81100,
Μυτιλήνη, την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ..
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία φαξ:
2251036929 ή ηλεκτρονικά στα email: atzag@aegean.gr/vvel@aegean.gr συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και κανένας
υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα
συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Για την αξιολόγηση των
ενστάσεων έχει συγκροτηθεί η (τριμελής) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
έτους 2017.
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου για κάθε
Πανεπιστημιακή Μονάδα.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο ως και την 31/12/2017. Το
σχέδιο της σύμβασης παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Ε΄ της Διακήρυξης.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, ανά είδος, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.
132 του Ν. 4412/2016, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της
τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου και θα υπογράφεται και από τους
δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και
εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη
Διακήρυξη.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση Ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί
δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (A' 139), 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 Ι 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.
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στη παρούσα
Διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, και κατά την σύναψη της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως εγκρίθηκε
με το ΦΕΚ 3698/16.11.2016 αρ. απόφ. 158/2016 παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση
των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. α, β και ζ του Ν. 4412/2016.
Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε μορφή
αρχείου .doc (επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν
και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και παρατίθεται στο Μέρος ΣΤ ΄ αυτής.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τ ο υ διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, όταν
αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όλα τα υπόλοιπα μέρη
(ΙΙ,ΙΙΙ, I V και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο
ΤΕΥΔ του Μέρους ΣΤ΄ της παρούσας.
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή Ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως VI.
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν
το ίδιο ΤΕΥΔ στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις, του ίδιου ΤΕΥΔ.
Ενώσεις οικονομικών φορέων
α) Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
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ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν Ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Τ Ε Υ Δ Μέρος ΙΙ.Α.
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους
ερωτήματα α, β και γ.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 20 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας, είναι τα εξής:
1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα) του ΤΕΥΔ.
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για:
- Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
- Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον
υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
- Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον διαχειριστή
αυτής ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύ την ημέρα που το
προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για τα όσα δηλώθηκαν
στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης).
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύ την ημέρα που το
προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα όσα
δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό (των
περιπτ. 4, 5 & 6) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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 του κράτους -μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα).
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
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. Επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 (δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται ότι
στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον
αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Κοινοτική και Εθνική
νομοθεσία της χώρας προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
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).
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ
Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές με
ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) , στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3440/06.06.2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «29/06/2017 ημέρα Πέμπτη
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με ευθύνη του
υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η
ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τρεις επί μέρους
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως
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φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής:
α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας.
β) Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία όπως
αναφέρονται στο άρθ. 16 και αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 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 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της
ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, στην περίπτωση αυτή υπόκειται σε έκπτωση από την διαδικασία του
διαγωνισμού και ανάθεσης της σύμβασης.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. 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 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.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια ορίζονται στο παρόν
άρθρο και στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι προσφορές
απαιτείται να κατατεθούν, ανά είδος, των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά εμφανίζονται στους
Πίνακες Β (σελ 4-25) και του Μέρους Β’ (σελ. 42-46) της παρούσας Διακήρυξης και η κατακύρωση θα
γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ, ανά είδος, των
υπό προμήθεια ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (προ ΦΠΑ) - ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει το κόστος/τεμάχιο υπολογισμένο χωρίς Φ.Π.Α. ώστε
να προκύπτει το συνολικό κόστος μετά από τον πολλαπλασιασμό του κόστους του τεμαχίου με
το σύνολο των τεμαχίων σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, όπως αναλυτικά
ορίζεται στο Μέρος Γ΄ της παρούσας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προμήθειας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη προμήθεια θα είναι οι τελικές τιμές
μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς.
5. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο συνολικό κόστος προ ΦΠΑ, ανά είδος, των υπό
προμήθεια ειδών, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
29/06/2017 και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 6 «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την
παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
(ΕΔΔ), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το
επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
Α) Η ΕΔΔ σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των προσφορών και
τους επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα τα μέλη της ΕΔΔ.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγιστούν έως ότου ολοκληρωθεί ο
έλεγχος των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά».
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Στην περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΔ την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
του διαγωνισμού δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ως άνω φακέλων η Υπηρεσία Διενέργειας του
Διαγωνισμού θα ενημερώσει τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
φακέλων των οικονομικών προσφορών με ειδική πρόσκληση.
Στη συνέχεια, οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχωρούν και η ΕΔΔ σε κλειστή
συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών και
αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται.
Η ΕΔΔ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
Σε περίπτωση, που απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες, στο πρακτικό καταχωρούνται και οι
προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες και αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι
απόρριψης.
Β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των άνω στοιχείων των προσφορών, και μόνο για τις
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο Α οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση,
στην οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους που δεν
απορρίφθηκαν κατά το στάδιο Α΄ του παρόντος άρθρου.
Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο, εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση των τιμών.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής προ ΦΠΑ, ανά είδος, των υπό προμήθεια ειδών.
Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό με
συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες
αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και την πρόταση της για
τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος προσέφερε το χαμηλότερο συνολικό κόστος προ ΦΠΑ, ανά
είδος, των υπό προμήθεια ειδών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της ΥΔΔ στους προσφέροντες/συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα
με τους όρους του άρθ. 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34).
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή προ ΦΠΑ, ανά είδος, των υπό προμήθεια
ειδών. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν.
4412/2016, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά τα ειδικώς
οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος
σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
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αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και των εγγράφων της προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα
ανωτέρω είναι υποχρεωτική.
ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 12 τη παρούσας
Διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην ΥΔΔ.
3. Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες
των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσο ν
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ’ ανώτατο όριο για 5 επιπλέον ημέρες.
5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την
επιφύλαξη του άρθ. 104 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος,
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και,
με την επιφύλαξη του άρθ. 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 5, 6 του παρόντος άρθρου, είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

Σελίδα 34 από 66

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
10. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί,
σύμφωνα με το άρθ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση
αυτός μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την Αναθέτουσα
Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
2. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι
100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από
τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στο άρθ. 105 Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 Τα προς προμήθεια είδη, με τυχόν τις αυξομειώσεις αυτών, όπου αυτές έχουν προταθεί, εγκριθεί
και συμφωνηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
 Τη συνολική τιμή των υπό προμήθεια ειδών.
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με
το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη.
 Κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ανώτερη
των 20.000,00€ προ ΦΠΑ)
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που:
 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας Διακήρυξης,
 παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
 υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
 κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους της
προσφοράς πριν την απόρριψή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
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εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν αφορούν στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθ. 88 παραγρ. 2 του
Ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την αιτιολόγηση της προσφοράς, αυτά
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής, η προσφορά θα
απορρίπτεται,
 υποβάλλονται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα,
 η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
 συντάχθηκε και υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη,
 περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
τη διαδικασία αποσαφήνισης και της συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθ. 102 του Ν.
4412/2016,
 ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθ.102
του Ν. 4412/2016,
 αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
Ενώσεων.
 περιέχει αιρέσεις,
 θέτει όρο αναπροσαρμογής,
 ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος,
 ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα Διακήρυξη,
 δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.
4412/2016.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Διακήρυξη
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της Αναθέτουσας
Αρχής ή κατά της Διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για
την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθ. 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης προ ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή

Σελίδα 36 από 66

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου αυτής, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που
εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το
εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
των άρθρων 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί η σύμβαση που ως σχέδιο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει
των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται
ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η
τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά.
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.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που
θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της εν
λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των υπό προμήθεια ειδών, στην αντίστοιχη
Πανεπιστημιακή Μονάδα, στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση.
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Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεσή της.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τον προσφέροντα να παράσχει «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης», το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνος
παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, δεν θα
απαιτ ηθεί εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1 .β του άρθ. 72 του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 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 προ ΦΠΑ.
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
Μέρος Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης.
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 και καταπίπτει
κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως ειδικά αυτή ορίζει.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής της σύμβασης στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του συνόλου των
προμηθειών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζημία με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο παράδοσης
των ειδών και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με
το τόπο παράδοσής τους.
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της κάθε
Πανεπιστημιακής Μονάδας.
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Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα Περιφερειακά Τμήματα Οικονομικών Υποθέσεων Μυτιλήνης,
Λήμνου και Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
1. Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη (όνομα: Τζαγκαράκη
Άννα/Βελούτσου Βενετία τηλ. 22510-36923 &36922)
2. Λήμνου Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου (όνομα: Παπαδάκη Ράνια/Τσόχα
Εριφύλη, τηλ. 2240 83015 & 83016) και
3. Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, 84100 (όνομα: Καϊλης Απόστολος/ Μαραγκού Δέσποινα, τηλ. 22810
97024 & 97083
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΡΘΡΟ 28ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ,
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
μέριμνα του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι 31/12/2017, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως ορίζονται στο άρθρο 16 και αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1. Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη
2. Λήμνος, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου
3. Σύρος, Ερμούπολη Σύρου, 84100
Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν οι Επιτροπές παραλαβής της κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας
οι οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη
διενέργεια του ελέγχου.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθ. 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, προ 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 παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης,
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
Ένωσης.
Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή, την παράδοση την απόρριψη συμβατικών υλικών και τους
όρους αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 206 έως 214 Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα
ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
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Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας
σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την
Τράπεζα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά
με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν
λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω
άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος
του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5)
Πόλεμος.
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
β) σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσας Διακήρυξης.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική ή μερική
κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για
την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

Σελίδα 40 από 66

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 4 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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.
ΑΡΘΡΟ 33Ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος 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 που θα
υπογραφεί. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, 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.

Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και
υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις
αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά
εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις
στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη.
Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή
και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να
γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών
προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους
πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται
οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να
καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με
τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄
αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή
θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων
τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή
του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων
προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της
σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων
τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το
σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα
παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω
υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης
αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας.
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5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ.
επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
(Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται και τοποθετείται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την ΟΜΑΔΑ Α. Για τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας της Π.Μ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:
Α/Α: Α21 ΕΙΔΟΣ: Σετ προπλασμάτων (μοντέλων) ατόμων για Οργανική Χημεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 άτομα άνθρακα (C), 12
ΝΑΙ
άτομα υδρογόνου (H) και 3 άτομα από άλλα στοιχεία
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 εύκαμπτα στοιχεία για
ΝΑΙ
πρόσθετους δεσμούς
Τα άτομα διαφορετικών στοιχείων να ακολουθούν τα
ΝΑΙ
διεθνή πρότυπα χρωματισμού
Το μέγεθος των ατόμων να διαφοροποιείται ανάλογα με το
στοιχείο (π.χ. μεγαλύτερο για τον άνθρακα, μικρότερο για
ΝΑΙ
το υδρογόνο)
Το μέγεθος των ατόμων να είναι τουλάχιστον 6 cm (για τα
ΝΑΙ
μεγαλύτερα άτομα)
Να επιτρέπει το σχηματισμό μορίων με διπλό δεσμό
μεταξύ ατόμων άνθρακα και μεταξύ ατόμων άνθρακα και
ΝΑΙ
οξυγόνου.
Α/Α: Α93 ΕΙΔΟΣ: Πιπέττα μεταβλητού όγκου 1.000-5.000 μL μη αποστειρώσιμη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Κάτω όριο

Να αναφερθεί
≤1000μL

Ακρίβεια στο μέσον του εύρους (~2.500μL)

≤ ± 0.6% (ή ±15μL)

Επαναληψιμότητα (CV) στο μέσον του εύρους (~2.500μL)

≤ ± 0.3% (ή ±8μL)

Βήμα αύξησης όγκου (υποδαίιρεση)

≤ 50μL)

Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης από το χρήστη
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος παράδοσης
Α/Α: Α94 ΕΙΔΟΣ: Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου
1.000-10.000μl, αποστειρώσιμη στους 121oC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥1 έτος
≤ 60 ημέρες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Κάτω όριο

Να αναφερθεί
≤1000μL

Ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων

≤ ± 0.6% στα 1.000µl, ≤ ± 0.3% στα
5.000µl και≤ ± 0.2% στα 10.000µL

Επαναληψιμότητα (CV) σε όλο το εύρος μετρήσεων

≤ ± 3.0% στα 1.000µl, ≤ ± 1.2% στα
5.000µl και≤ ± 0.6% στα 10.000µL

Βήμα αύξησης όγκου (υποδαίιρεση)

≤ 100μL)

Να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης από το χρήστη
Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος παράδοσης
Α/Α: Α95 ΕΙΔΟΣ: Εξωτερικό φίλτρο Eheim Ecco Pro 300
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥2 έτη
≤ 60 ημέρες
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Κατάλληλο για ενυδρείο έως 300 λίτρα,
Κατάλληλο για ενυδρεία γλυκού και
θαλασσινού νερού
750lit/h

Καταλληλότητα
Απόδοση
Κατανάλωση ρεύματος

5W

Μέγιστο ύψος κεφαλής

1,4m
5ltr
Να περιέχει πλήρη γκάμα σφουγγαριών
φιλτραρίσματος και υλικο substratpro
1ltr.

Χωρητικότητα κάδου
Πρόσθετα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β. Για το Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής της Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ :
Α/Α: Β103 ΕΙΔΟΣ: Χρωματογραφική στήλη για ανάλυση μεθυλεστέρων λιπαρών οξεών ιχθυηρών με GC-FID
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
υλικό πλήρωσης

(50%-Cyanopropyl)-methylpolysiloxane

διαστάσεις

60 m length x 0.25 mm I.D. x 0.25 μm film

θερμοκρασιακό εύρος
40οC - 250 oC
Α/Α: Β104 ΕΙΔΟΣ: Ferrules για την παραπάνω χρωματογραφική στήλη (α/α 103)
Flexible Metal ferrule, 0.4 mm I.D., για 0.1
- 0.25 mm I.D. fused silica tubing

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α: Β108 ΕΙΔΟΣ: SPE catriges
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Polymeric similar to STRATA X-A , strong
anion
500 mg/6 mL

Material
Sorbent mass/tube
Particle size

33μm

pore size

85oA

Α/Α: Β109 ΕΙΔΟΣ: SPE catriges
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Traditional similar to STRATA SAX, stron
anion exchange
500 mg/6 mL

Material
Sorbent mass/tube
Particle size

55μm

pore size

70oA

surface area

500m2/g

Α/Α: Β120 ΕΙΔΟΣ: Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 0.5-5μl
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

Να αναφερθεί

αποστειρώσιμη

μερικώς αποστειρώσιμη σε 121oC
0.01 μL

Βήμα μεταβολής όγκου
Α/Α: Β121 ΕΙΔΟΣ: Αυτόματη πιπέττα μεταβλητού όγκου 2-20μl
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

Να αναφερθεί

αποστειρώσιμη

μερικώς αποστειρώσιμη σε 121oC

0.02 μL
Βήμα μεταβολής όγκου
Α/Α: Β122 ΕΙΔΟΣ: Αντάπτορες φυγοκέντρου για την υποδοχή οκτώ (8) σωληναρίων 50 mL τύπου Falcon συμβατοί με φυγόκεντρο του οίκου
HERMLE μοντέλο Ζ383
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

HERMLE
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Α/Α: Β123 ΕΙΔΟΣ: silica gel matrix on glass support
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να αναφερθεί

feature

binder inorganic, fluorescent indicator

package (ea)

25

LxW (cmxcm)

20x20

layer Thichness (μm)

1000

Α/Α: Β124 ΕΙΔΟΣ: silica gel matrix on glass support
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Να αναφερθεί

feature

binder polymeric, fluorescent indicator

package (ea)

25

LxW (cmxcm)

10x10

layer Thichness (μm)

250

particle size (μm)

8 to 12

pore size oA

60

Α/Α: Β127 ΕΙΔΟΣ: Λάστιχο για συσκευή αποστείρωσης συμβατό με συσκευή του οίκου ESPINAR μοντέλο ΑΕS-75
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ESPINAR
SPARE PART AE/AES-75/110 SEALING
JOINT

Κατασκευαστής
κωδικός
Α/Α: Β134 ΕΙΔΟΣ: Στήλη χρωματογραφίας υάλινη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
μήκος
εσωτερική διάμετρος

Να αναφερθεί
40-50cm
15mm

γυάλινο φίλτρο

Ναι

υλικό στρόφιγγας

PTFE

socket cone 14/23 στο πάνω μέρος

Ναι
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ΜΕΡΟΣ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται και τοποθετείται στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Οι
τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

1

2

3

4

5=3Χ4

6=5Χ….% φπα

7=5+6

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α (ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ (€),
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΙΔΟΥΣ/ΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης στις κατά τόπους Πανεπιστημιακές
Μονάδες (Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου), στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 της
παρούσας και στις ποσότητες που αναφέρονται στον Πίνακα Β του Μέρους Α΄ (σελ. 4-25) της παρούσας
πρόσκλησης.
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ΜΕΡΟΣ Δ’
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Εγγύηση
μας
υπ΄αριθμ.
…………………………………………………………………….. ποσού
ολογράφως:
…………………………………………………………………………………(αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ολογράφως: …………………..……………………… (αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
…………………………………………, ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση)......................... ή
(ii)
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................................., ΑΦΜ:
………………………….., (διεύθυνση)…………………………………………………………….. ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. β) (πλήρη
επωνυμία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την ΑΠ: 3440/06.06.2017 Διακήρυξη για την
προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την
επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης,
Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
………………………
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………...
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ Ε’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των
φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών
Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017
Στη Μυτιλήνη, σήμερα την ………………………… 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης),
με Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικ/κού Προγραμματισμού &
Υποδομών, Καθηγήτρια κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22/08.09.2014 απόφαση
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 3.2 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη» (ΑΔΑ:ΒΙ8Θ469Β7Λ-6Δ1) του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2458/16.09.2014,
τ.
ΥΟΔΔ
και
αφετέρου
δε
του/ης
………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………….που εδρεύει
στη ……………….…………………………… οδός …………………………………….……………, Τ.Κ. …………………..., Τηλ.
……..…………………………………….,
Φαξ
……………,
με
Α.Φ.Μ.:
……………..………..……..,
Δ.Ο.Υ.:
……………………………..….
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον/την
κ.
………………………………………………………………………………... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εφόσον πρόκειται
για νομικό πρόσωπο), με Α.Δ.Τ. ………………………………,
Α.Φ.Μ.: ………………………………………, Τηλ.:
………………………………………………………………………………..
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 23/30-03-2017 (θέμα 8.8.18) Απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου
με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και
λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό
των εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017 και ΑΔΑΜ:
17REQ005986614,
2. Τη με αριθμό 192/ΑΠ:1551/06-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΘΕ469Β7Λ-ΛΓΓ και ΑΔΑΜ: 17REQ006033021),
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Την υπ’ αριθ. 25/25-05-2017, θέμα: 8.8.19Απόφαση τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα:
«Προκήρυξη συνοπτικού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για
την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017 και έγκριση του τεύχους Διακήρυξης και
ΑΔΑ: ΩΦΘΤ469Β7Λ-ΜΓΧ.
4. Τα από ………………………………………………. 2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2017 Απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: :… η
οποία ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση με ΑΔΑ …………………….. σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού,
έναντι
του
ποσού
των
………………………….
ευρώ
(ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ……..
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για
την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των
Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος
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2017, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
μέριμνα του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι 31/12/2017 σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1. Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη
2. Λήμνου, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου
3. Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, 84100
Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν οι Επιτροπές παραλαβής κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, οι
οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη
διενέργεια του ελέγχου.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο συμβατικό χρόνο.
Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθ. 206 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, προ 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 παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης,
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
Ένωσης.
Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή, την παράδοση την απόρριψη συμβατικών υλικών και τους
όρους αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 206 έως 214 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο ως και την
31/12/2017/….
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, ανά είδος, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν.
4412/2016, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της τροποποίησης
είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου και θα υπογράφεται και από τους
δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και
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εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη
Διακήρυξη.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής
αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς προμήθεια
ειδών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο παράδοσης
των ειδών και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με το
τόπο παράδοσής τους.
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της κάθε
Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις – Περιφερειακά
Τμήματα Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
1. Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη (όνομα: Τζαγκαράκη
Άννα/Βελούτσου Βενετία τηλ. 22510-36923 &36922)
2. Λήμνου Μητροπολίτου Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου όνομα: Παπαδάκη Ράνια/Τσόχα
Εριφύλη, τηλ. 2240 83015 &83016 και
3. Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, 84100 (όνομα: Καϊλης Απόστολος/ Μαραγκού Δέσποινα, τηλ. 22810
97024 & 97083
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ:4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την
επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του έτους 2017.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα
ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας
σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το
σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με τη
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω
έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω
άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στη Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεσή της.
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
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που
θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της εν
λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των υπό προμήθεια ειδών, στην αντίστοιχη
Πανεπιστημιακή Μονάδα, στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Τα παρεχόμενα είδη πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές και
συνομολογηθείσες ιδιότητες και απαιτήσεις που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμής παράδοσης των προς προμήθεια ειδών για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο
σε υπαιτιότητά του επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα
του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό
……………………………… και ημερομηνία ……………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης,
ποσού 5% της συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή ……………………………………………………………..
(…………….€).
Εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής της σύμβασης στο Πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή της, μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.
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 και καταπίπτει
κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως ειδικά αυτή ορίζει.
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του συνόλου των
προμηθειών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζημία με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος
του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5)
Πόλεμος.
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την
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Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
(α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας,
(β) σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης,
(γ) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016,
(δ) αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 1 και 4 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
(ε) αν διαπιστωθεί ότι 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.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση έκπτωσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για
την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, εφαρμογή έχουν
και οι διατάξεις του άρθ. 203 του Ν. 4412/2016.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως από το αρμόδιο όργανο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική ή
μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.
Στην περίπτωση της έκπτωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού,
πληρωτέου σύμφωνα με την σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.
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 αναδόχου να
πραγματοποιήσει έγκαιρα και προσηκόντως το συμβατικό αντικείμενο που του ανατέθηκε.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο ανάδοχος 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 και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
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Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, 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.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και
υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το

Για την εταιρεία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

με την επωνυμία
«…………………………………………»

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

Ο νόμιμος
Εκπρόσωπος
…………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ
Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης
Τακτικά Μέλη
•
Μιλτιάδου Άρτεμις, μόνιμος υπάλληλος του ιδρύματος, ως πρόεδρος. Τηλ: 22510-36913,
e-mail: amil@aegean.gr
•
Δημοπούλου Έφη, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος, ως μέλος. Τηλ. 22510-36331, e-mail:
E.Dimopoulou@aegean.gr
•
Λουλαδέλης Παναγιώτης, υπάλληλος ΕΤΕΠ του ιδρύματος, ως μέλος. Τηλ. 22510- 36547,
e-mail: ploul@aegean.gr
Αναπληρωματικά Μέλη
•
Νησιώτης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος. Τηλ. 22510-36963, e-mail:
nisiotis@aegean.gr
•
Κάιτατζης Θεοφάνης, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ιδρύματος. Τηλ. 22510-36608, e-mail:
fkait@aegean.gr


Βερρή Δήμητρα, μόνιμη υπάλληλος του ιδρύματος. 22510-36943, dever@aegean.gr
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ
Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου

Τακτικά Μέλη:


Γκιαούρης Ευστάθιος, Επίκουρος καθηγητής του Ιδρύματος, ως πρόεδρος. Τηλ. 22540
83115 , e-mail: stagiaouris@aegean.gr



Ψυρούκη Δέσποινα Μόνιμη υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του Ιδρύματος, ως
μέλος. Τηλ. 22540 83014 , e-mail: dpsyrouki@aegean.gr



Σκάλκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιδρύματος, ως μέλος. Τηλ. 22540
83112 , e-mail: dskalkos@aegean.gr

Αναπληρωματικά Μέλη


Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Ιδρύματος Τηλ. 22540 83117 , e-mail:
cgiaginis@aegean.gr



Αντωνοπούλου Μαρίνα, υπάλληλος ΙΔΑΧ, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος ΤΕΤΔ Τηλ.
22510 36192 , e-mail: mant@aegean.gr



Πανταζή Αντωνία, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Ιδρύματος Τηλ. 22540 83033 , e-mail:
apantazi@aegean.gr
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ
Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου
Τακτικά μέλη




Παπακωστόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Πρόεδρος. Τηλ. 2281097133 email papakostopoulos@aegean.gr
Καλημέρης Κωνσταντίνος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, ως μέλος. Τηλ. 2281097008 e-mail
kkal@aegean.gr
Ρούσσου Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ , ως μέλος. Τηλ. 2281097082, e-mail mrs@aegean.gr

Αναπληρωματικά μέλη




Ζαμπλάκος Γεώργιος ,μέλος ΕΤΕΠ. Τηλ. 2281097061, e-mail zagi@aegean.gr
Καϊλης Απόστολος, υπάλληλος ΙΔΑΧ. Τηλ. 2281097024, e-mail aks@aegean.gr
Κυρατζή Σοφία, Λέκτορας. Τηλ. 2281097132, e-mail skiratziaegean.gr
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [99206911]
- ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
- Τηλέφωνο: 22510-36923
- Ηλ. ταχυδρομείο: atzag@aegean.gr
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού
[(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html)]

τόπου):

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των
φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών
Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου. Σχετικοί CPV: 33696300-8, 33790000-4, 38000000-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ005986614
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv·
2. δωροδοκίαv,vi·
3. απάτηvii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xiii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxiv:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxv, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
αναφερθούν
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
xvi
πληροφορίες
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
[……]
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ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxvii;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xviii
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxix
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
Απάντηση
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι […]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxx; του:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται στο παρόν ΤΕΥΔ.

Ημερομηνία, τόπος και, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
iv Όπως 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).
v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1
β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
ix Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xiii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xiv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xv Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xvi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xviiΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xviii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xix Άρθρο 73 παρ. 5.
xx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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