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Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόπος Διαγωνισμού

Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου
Κρήτης,
Τμήμα Προμηθειών ‐
κτήριο Διοίκησης Ι –
Πανεπιστημιούπολη
Βουτών, Ηράκλειο

Χρόνος Διενέργειας
Διαγωνισμού

Ημερομηνία

16/11/2020

Ημέρα

Δευτέρα

Ώρα

Κριτήριο
Κατακύρωσης

/Πλέον συμφέρουσα
/από οικονομική
άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισμός
Δαπάνης

31.927,64€

09:00 π.μ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχοντας υπόψη:











Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
Του Ν.Δ.87/73, του Ν.Δ. 114/74 του Ν.259/76 και της λοιπής νομοθεσίας του Παν/μίου Κρήτης,
Toυ N. 4009/2011 (ΦΕΚτ.Α’ 195/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
Του Π.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ», όπως ισχύει σήμερα,
Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄114/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα
Του Ν.4270/28‐6‐2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28‐6‐2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Αʹ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αʹ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ʺΠρόγραμμα Διαύγειαʺ και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το
άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Αʹ/21‐11‐2013),
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αʹ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ‐ Αντικατάσταση του έκτου
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κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) ‐ Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις»,
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05‐08‐2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Του Π.Δ 136/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 267/31‐12‐2011) «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιείται με το ΠΔ 87/2014,
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 147/8‐8‐2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αʹ/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις»,
Β. Τις αποφάσεις:












Την Απόφαση υπ’ αριθμ. 108169/Ζ1 (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ΄ 677/28/08/2020) διαπιστωτική πράξη της
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Γεώργιος Μ. Κοντάκης έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Το άρθρο 8, παρ. 18, εδάφιο β του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄195/2011), το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82 (18‐02‐
2016) και την υπ. αριθμ. 10299 (ΦΕΚ τ. Β’ 4040/21‐9‐2020) διαπιστωτική πράξη Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το αναρτημένο πρωτογενές αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ
20REQ007379888 2020‐09‐28 και εγκεκριμένο αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με
ΑΔΑΜ 20REQ007551487
Το Απόσπασμα Πρακτικών της 267ης/14‐10‐2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κρήτης με
ΑΔΑ ΨΔΙΡ469Β7Γ‐ΜΨ3 σχετικά με την έγκριση της
προκήρυξης του διαγωνισμού,
Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος με και συγκεκριμένα τους
ΚΑΕ 4121 και 1359
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: 7308, 7309, 7310, 7311/αρ. πρωτ.. 12349/27/10/2020 και
ΑΔΑ: ΩΖΗΔ469Β7Γ‐Κ0Ψ, 6Φ2Ε469Β7Γ‐Υ43, 6ΖΛΓ469Β7Γ‐7ΤΣ, 6ΣΟ4469Β7Γ‐Π2Χ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εργαστηριακού
υλικού των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.927,64€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (25.748,10 +6.179,54€ ΦΠΑ = 31.927,64€)
Ο διαγωνισμός αποτελείται από 7 τμήματα. Η επιλογή για την προμήθεια των ειδών θα γίνει
ανά είδος και ο προϋπολογισμός για κάθε είδος αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
α/α

Τμήματα

Προϋπολογισμός

KAE

σε €
1

Χημικά – ΤΕΤΥ

5.640,91

4121

2

Αναλώσιμα ‐‐ ΤΕΤΥ

5.901,76

4121

3

Χημικά – Τμήματος Χημείας

7.514,40

1359

4

Αναλώσιμα – Τμήματος Χημείας

6.446,13

4121

5

Χημικά αντιδραστήρια Ιατρικής Σχολής

999,44

1359

6

Χημικά Αντιδραστήρια Τμήματος Βιολογίας

2.425,00

1359
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Αναλώσιμα Τμήματος Βιολογίας
ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00

4121

31.927,64

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ .στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης της
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Προμηθειών ‐ κτήριο Διοίκησης Ι –
Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που θα έχει συσταθεί,
ειδικά για το σκοπό αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους, με απόδειξη, την προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται έως και την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. στις 13/11/2020 και ώρα 14:00 στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι (ΙΣΟΓΕΙΟ ‐ ΓΡΑΦΕΙΟ 20)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΤΩΝ
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή
ή courier που θα απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης
στο Ηράκλειο και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον
τρόπο, θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία του Αναθέτοντα μετά την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
1.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Πανεπιστήμιο Κρήτης Υποδ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών)
 Ο αριθμός της διακήρυξης
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e‐ mail)
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν την τεχνική προσφορά και σε
ηλεκτρονική μορφή, (σε ψηφιακό μέσο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των
πινάκων που θα υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για
διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν
στα ζητούμενα είδη όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β’.
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Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση και σήμανση του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους και δεν προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές
ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.
5.Το σώμα της Διακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ(https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr).
6.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : Υπεύθυνες Δηλώσεις
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από το
τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο
Ηράκλειο, Κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο, και στο τηλέφωνο (2810) 393137.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή
Κωδικός NUTS
Τίτλος προμήθειας

Πανεπιστήμιο Κρήτης
EL431
Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια εργαστηριακού υλικού
των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός
Δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου

31.927,64€

ΦΠΑ
Χρηματοδότηση

Τεχνικές Πληροφορίες

Διοικητικές
Πληροφορίες

Τόπος Υποβολής

•
•
•
•

Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΑΕ, 4121 & 1359
Αναλήψεις υποχρέωσης:
Α∆ΑΜ:
Για τα Τμήματα 1 &2:κ. Ε. Σπανάκης τηλ. 2810 393053
Για τα Τμήματα 3&4: κ. Γ. Κουβαράκης τηλ. 2810 545162
Για το Τμήμα 5: κ. Γ. Κονιδάκης τηλ. 2810 394752
Για τα Τμήματα 6 & 7: Ε. Κουϊμτζόγλου τηλ. 2810 394460

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα
αυτής θα παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης της
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Κτήριο
Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο, και στο τηλέφωνο (2810‐
393137 κ. Π. Σαλεμή email: salemi@admin.uoc.gr)
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτήριο Διοίκησης Ι, 1ος όροφος, γραφείο 109

Προσφορών
Δικαιούμενοι
συμμετοχής – Λόγοι
Αποκλεισμού

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε
•κράτος‐μέλος της Ένωσης
•κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
•τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων
•τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση
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σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας
λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73, 74 και
75παρ.2 του Ν. 4412/2016.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Α) Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας όταν υπάρχει σε βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) του συνημμένου ΤΕΥΔ.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Β)Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας
α) όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της
κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β(Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου
ΤΕΥΔ.
β) όταν η Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Γ1) Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας όταν έχει αθετήσει τις
ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16 .
Γ2) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 2 περίπτ
γ του ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ».
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων (Γ1), (Γ2), αποτυπώνονται στο
Μέρος ΙΙΙ.Γ(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του συνημμένου ΤΕΥΔ
στα αντίστοιχα πεδία.
Ακόμα ισχύουν και τα ακόλουθα :
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, τότε στην περίπτωση (Α) αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης,
ενώ στην περίπτωση (Γ1), αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2‐

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των
παραπάνω περιπτώσεων (Α), (Β), (Γ2).

3‐

Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος
αποκλεισμού των καταστάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α),
(Γ1), (Γ2), της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Τα τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει
να δηλωθούν στα αντίστοιχα πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ, στο Μέρος ΙΙΙ.

Τρόπος Υποβολής
Προσφορών

Σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη
που υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο
στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Κτήριο Διοίκησης 1, 1ος όροφος, γρ. 109)
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΤΩΝ
70013 Ηράκλειο Κρήτη
Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή courier που θα απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και με τις ίδιες
κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον τρόπο,
θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα,
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία του
Αναθέτοντα μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
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(Πανεπιστήμιο

Κρήτης

Υποδ/νση

Οικονομικής

Διαχείρισης

Τμήμα

Προμηθειών)


Ο αριθμός της διακήρυξης



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού



Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e‐ mail)

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να καταθέσουν την τεχνική προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή,
(σε ψηφιακό μέσο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της
τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων που θα υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο με
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα και
στα οριζόμενα στο Παράρτημα Β.
Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο
απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Οι προσφορές
θα πρέπει να αφορούν στα ζητούμενα είδη όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα
Β’.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν
υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση και σήμανση του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους και δεν προσδίδουν αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως
από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της
παρούσας διακήρυξης.

Καταληκτική

13/11/2020 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών
Ημερομηνία

16/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Διεξαγωγής
Διαγωνισμού
Τόπος Διεξαγωγής
Διαγωνισμού

Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο (Κτήριο Διοίκησης I, 1ος
όροφος, γρ. 109)
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Δημοσιότητα

• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
• ΚΗΜ∆ΗΣ
• Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr)
• Ηλεκτρονική Εφημερίδα www.2810.gr

Χρόνος ισχύος

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

προσφορών
Χρόνος πρόσβασης

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών.

συμμετεχόντων στις
προσφορές
Δικαιολογητικά

1.

Συμμετοχής

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:
‐

ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις

‐

Εξουσιοδότηση υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου

2.

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους.

3.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Δ΄
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η υποχρέωση του ανωτέρου εδαφίου
αφορά ιδίως:

Τους διαχειριστές
στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και
προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.)


Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς
και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες(Α.Ε.)



Όλα τα μέλη
Συνεταιρισμούς.



Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.



Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

για

τους

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

4.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
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Δ΄ υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Δ΄.

που

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά την ανάρτηση
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση,
ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία
χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς.

Τεχνική Προσφορά

Περιλαμβάνει:
Πλήρη περιγραφή των υλικών με όλα τα αιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
σύμφωνα με την παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή.

• Prospectus των προσφερομένων υλικών
• Δήλωση χρόνου εγγύησης όπως ζητείται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (καλής λειτουργίας, ύπαρξης ανταλλακτικών και
τεχνικής υποστήριξης)

• Δήλωση χρόνου παράδοσης των ειδών
• Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του προσφέροντα
για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
Στην ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευά‐
σουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή
τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένηςπρομήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά
την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β και το
υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος Γ’.

Οικονομική Προσφορά

Περιλαμβάνει:
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και συμπληρώνεται σύμφωνα με
το Παράρτημα Γ’, σε χωριστό και σφραγισμένο φάκελο επί ποινή
απορρίψεως.
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Οικονομική προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή
τελεί υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του
διαγωνισμού.
Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά τμήμα, θα
απορρίπτεται.
Γλώσσα Εγγράφων

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σε αυτόν (η υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης,
αίτησης, κλπ. από και προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης) συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται
στην Αγγλική.
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε
γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη , είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014
(ΦΕΚ Αʹ 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Αʹ 45) διευκρινίζονται
τα εξής:

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής
και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Αʹ 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999
(ΦΕΚ Αʹ 45).
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης αʹ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση
ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).
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Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης αʹ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Ειδικά τα έγγραφα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την
έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων,
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05‐10‐61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Κωδικοί CPV
Τιμή

33790000‐4, 33696500‐0
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κρατήσεις, ο παρακρατούμενος
φόρος και κάθε άλλη επιβάρυνση:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350
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Νόμισμα
Διενέργεια
Διαγωνισμού

Αποδεικτικά Στοιχεία

του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Ευρώ (€)
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το
αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και
η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την
πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο
οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς
και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο,
ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως
είτε την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική
πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια
επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων που
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενο στάδιο, ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό με τα σχετικά
αποτελέσματα.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία
δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής.
Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο
διοικούν όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους
και τα πρακτικά διενέργειας του
Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το αρ. 127 του ν.4412/16.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και τη λήψη σχετικής απόφασης, η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)και του άρθρου 80 παρ. 13 του ν.
4412/2016, όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην διακήρυξη, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του αρθ. 73, 74
και την παρ. 2 του αρθ. 75 του ν. 4412/2016.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρθ. 73, 74
και 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 1 του αρθ. 73 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
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εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του αρθ. 73 πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας αν το
κράτος‐μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό 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 αρθ. 73, 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. Ειδικά για την περίπτωση της
παραγράφου Βα «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ», πέραν των ως άνω
πιστοποιητικών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4του αρθ. 73.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του αρθ. 73 υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐ μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για το αρθ. 74 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐ μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016
(απόδειξη
καταλληλόλητας
για
την
άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
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‐ μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
ε) για την παράγραφο περίπτωση γ της παραγράφου 2 του αρθ. 73του
ν.4412/2016 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου
73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενη περίπτωση, Ωστόσο θα πρέπει ΕΠΙΠΛΕΟΝ να υποβάλλονται επί
ποινή αποκλεισμού
πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας που να καλύπτουν και τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς.
Επειδή σε πολλές περιπτώσεις τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό
διάστημα, λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104παρ. 1του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι,

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,
και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των
μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες
βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
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Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

Μετά την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται η αποσφράγιση
του σχετικού φακέλου και ο έλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, έχει αιτηθεί την
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι από τους προσφέροντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση των δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας,
να ζητεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν και περαιτέρω δικαιολογητικά,
πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.
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Προσφορά
Κριτήριο Κατακύρωσης
Κατάρτιση σύμβασης –
Γενικοί όροι σύμβασης

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι ανά είδος σύμφωνα με
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων κατά τα οριζόμενα στο
αρ. 127 του ν. 4412/2016και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η
πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ‐
θρου 127, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72
του Ν. 4412 /16, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.
Για τις συμβάσεις – αναθέσεις, που θα προκύψουν και θα είναι αξίας ίσης ή
κατώτερης του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την § β του Άρθρου 72
του Ν. 4412/16.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 103, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του
Ν. 4412/2016.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει
της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό
τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

Χρόνος & Τόπος
παράδοσης των ειδών

Παραλαβή των ειδών
Τρόπος Πληρωμής

Τα είδη θα παραδοθούν στα κτήρια των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής,
Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στις Βούτες Ηρακλείου
και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία του Π.Κ, με ευθύνη
και έξοδα του αναδόχου εντός 30 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης ή σε χρόνο που θα καθοριστεί από το συμφωνητικό που θα
υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής, που θα οριστεί για το σκοπό αυτό,
εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της σύμβασης από τον
ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει συνολικά ή τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών και τη
βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής ότι παραλήφθηκαν και λειτουργούν καλώς, με
τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και
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θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθεια Τράπεζας κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο
και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των βάσεων
δεδομένων

Κρατήσεις

Ματαίωση διαγωνισμού

Λοιπές Υποχρεώσεις
Αναδόχου

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350
του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη
ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε
να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους
μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται
από τρίτο.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή
της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της
Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις
και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του
Έργου.
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Ενστάσεις‐Προσφυγές

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως για τους λόγους και με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Γνωμοδοτικό
όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του Πανεπιστημίου
Κρήτης και αποφασιστικό η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο,
αθετήσει όρο της υπογραφείσας σύμβασης , θα εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες.

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία
του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι
συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση
ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη,
Γενικοί Όροι

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του
διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1. ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΤΥ

Περιγραφή είδους
1

Potassium iodide

2
Ethanol
3
Ethyl acetate
4
Dichloromethane
5
6
7
8

Aluminum isopropoxide
Sodium sulfide
N-Isopropylacrylamide
tert-Butyl methacrylate

9

Methanol

Ποιότητα
puriss. p.a., reag. ISO,
reag. Ph. Eur., ≥99.5%
absolute, denaturated with
0.5-1.5 Vol.% 2-butanone
and approx. 0.001% Bitrex
(GC), ≥98% (GC)
puriss. p.a., ACS reagent,
reag. ISO, reag. Ph. Eur.,
≥99.5% (GC)
puriss. p.a., ACS reagent,
reag. ISO, ≥99.9% (GC),
contains ~25mg/L
amylene as stabilizer
≥98%
90+%, pure
assay 97%
98%, contains 200 ppm
monomethyl ether
hydroquinone as inhibitor
puriss. p.a., ACS reagent,

Συσκευασία

Τιμή Μονάδας

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

250gr

44,52

2,00

89,03

2.5 Lt

40,67

9,00

366,05

2.5 Lt

16,74

5,00

83,70

2.5 Lt
100 g
25 gr
10 g

18,35
29,76
330,21
68,20

3,00
1,00
1,00
2,00

55,06
29,76
330,21
136,40

100 ml
2.5 Lt

126,85
9,50

2,00
9,00

253,70
85,50
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reag. ISO, reag. Ph. Eur.,
≥99.8% (GC)
10
11
12
13
14

3-(Trimethoxysilyl)propyl
methacrylate
2-Benzyl-2-(dimethylamino)4′-morpholinobutyrophenone
Acetone
Triethylamine Eluent additive
for LC-MS
Ethanol

15

2-propanol Riedel 33539

16

Tetrahydrofuran

assay 98%
0,97
βιομηχανική
Fluka, eluent additive for
LC-MC
99.8+%, for analysis,
absolute
p.a. , ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur.,
≥99.8% (GC), vapor
density 2.1 (vs air) vapor
pressure 33 mm Hg ( 20
°C), 44 mm Hg ( 25 °C),
autoignition temp. 750 °F,
expl. lim. 12 %
p.a., ACS reagent, Reag.
Ph. Eur., ≥99.9% ,
contains 250 ppm BHT as
inhibitor, vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure 114 mm
Hg ( 15 °C)
143 mm
Hg ( 20 °C)
autoignition temp. 610 °F
expl. lim. 11.8 %
free acid (as CH3COOH)

100ML

80,60

2,00

161,20

25 g
25 Lt

107,63
86,80

1,00
15,00

107,63
1302,00

50 mL

40,00

4,00

2.5 l

151,28

2,00

302,56

2,5 l

35,84

5,00

179,20

2,5 l

33,48

7,00

234,36

160,00
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≤0.001%
non-volatile matter
≤0.001%
peroxides (as H2O2)
≤0.005%
water ≤0.0

17

Tetrahydrofuran

18
Toluene Riedel 32249

for HPLC, inhibitor-free,
≥99.9%, complies for IR
spectroscopy, free acid (as
CH3COOH) ≤0.002%
non-volatile matter
≤0.001%
peroxides (as H2O2)
≤0.05%
water ≤0.05% (Karl
Fischer)
trans. 245 nm, ≥55%
275 nm, ≥90%
315 nm, ≥99%
n20/D 1.407(lit.)
p.a., ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur.,
≥99.7% (GC), vapor
density 3.2 (vs air)
vapor pressure 22 mm Hg
( 20 °C) 26 mm Hg ( 25

2,5 l

79,86

8,00

638,88

2,5 l

19,34

5,00

96,70
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°C)
autoignition temp. 997 °F
expl. lim. 7 %
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Dimethylglyoxime
Methyl methacrylate
Methacrylic acid
Trifluoroacetic acid
Hexane
Glycolic acid
DL-Lactic acid
Tin(II) 2-ethylhexanoate
N,N,N′,N′Tetramethylethylenediamine

28
Styrene

≥97.0% (TLC)
extra pure, SLR, stabilized
with quinol
99.5%, extra pure,
stabilized
Reagent Grade, 99%
99% RPE
ReagentPlus®, 99%
~90% (T)
Tin(II) 2-ethylhexanoate,
92.5-100.0%,
BioReagent, suitable for
electrophoresis, ~99%
ReagentPlus®, contains 4tert-butylcatechol as
stabilizer, ≥99%

100 g

43,28

2

86,55 €

2,5lt

75,89

1

75,89 €

1lt

188,23

1

188,23 €

100 ml
2,5lt
100 g
250 ml

82,83
35,46
90,00
45,00

1
1
1
1

82,83 €
35,46 €
90,00 €
45,00 €

100 g

50,00

1

100 ml

310,00

1

2,5 L

65,00

1

50,00 €
310,00 €
65,00 €

5640,91
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ΤΜΗΜΑ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΤΥ

Περιγραφή
1
Microslides
2
Ποτήρια ζέσεως 250ml
3
Ποτήρια ζέσεως 100ml
4

Xαρακτηριστικά
τροχισμένες &
εσμυρισμένες, 76 x 26 mm
Labbox BKLG-250-012 ή
αντίστοιχης ποιότητας,
Borosilicate με
διαβάθμιση και χείλος
Labbox BKLG-100-012 ή
αντίστοιχης ποιότητας,
Borosilicate με
διαβάθμιση και χείλος.
Low form

Στήλη απιονισμού Ζ600
κομπλέ

5
Magnetic stirring bars
6
Magnetic stirring bars
7
Magnetic stirring bars

PTFE cylindrical 60mm x
9mm (L x Diam),
Z328871 Sigma ή
αντίστοιχης ποιότητας
PTFE cylindrical 15mm x
4.5mm (L x Diam),
Z328715 Sigma ή
αντίστοιχης ποιότητας
PTFE cylindrical 26mm x
6mm (L x Diam),
Z328774 Sigma ή
αντίστοιχης ποιότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

Συσκευασια

Ποσότητα

Τιμη
Μοναδας

pkg / 50

2

4,20

10,42

1 τμχ

10

1,50

15,00

1 τμχ

20

2,36

47,20

set

2

517,30

1034,60

1

5

5,00

25,00

1

10

3,70

37,00

1

10

1,49

14,90
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8

Χαρτί Ζύγισης WHATMAN
10347672

9

Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με
βιδωτό πώμα, aluminium liner,
(125/κουτί)) Wheaton
LL6253024

Clear glass

Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με
βιδωτό πώμα) with Solid Cap
with Teflon Liner,
Preassembled size 4 mL, clear
glass, 27134 SUPELCO

Clear glass,

10

11

10 × 10 cm

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

1 x 1 pkg/500

2

27,20

54,40

20 mL

1 x 1 box (pkg/100)

4

71,71

286,84

4 mL

1 x 1 box (pkg/100)

4

70,00

280,00

Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα,
xωρίς πώμα), (100/κουτί)
Screw Top Vial clear glass
Supelco 27173 SUPELCO

Clear glass 22 mL

1 x 1 box (pkg/100)

3

112,00

336,00

Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με
πώμα), (100/κουτί) Screw Top
Vial with Solid Cap with
Teflon Liner, Preassembled
size 22 mL, clear glass Supelco
27172-u

Clear glass 22 mL

1 x 1 box (pkg/100)

3

133,00

399,00

13

Λαστιχένα αεροστεγή πώματα
white rubber

Suba seal No. 25

1 x 1 box/100

1

200,14

200,14

14

Λαστιχένα αεροστεγή πώματα
white rubber

Suba seal No. 37

1 x 1 box/100

2

252,59

505,18

15

Λαστιχένα αεροστεγή πώματα
white rubber

Suba seal No. 45

1 x 1 box/100

2

335,42

670,84

12
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1 x pkg/50

2

90,00

180,00

1 x pkg/100

2

175,00

350,00

Φίλτρα σύριγγας από
Υδρόφoβο teflon Whatman
6798-2504

Μέγεθος πόρων: 0.45 μm,
Διάμετρος φίλτρου: 15
mm
Μέγεθος πόρων: 0.45 μm,
Διάμετρος φίλτρου: 25
mm
Μέγεθος πόρων: 0.45 μm,
Διάμετρος φίλτρου: 25
mm

1

97,09

97,09

19

Σύριγγες πλαστικές 1 ml sterile

με αποσπώμενη μύτη

100 τμχ

3

8,00 €

24,00

20

Σύριγγες πλαστικές 2 ml ή 2,5 ml
Sterile

με αποσπώμενη μύτη

100 τμχ

3

19,00 €

57,00

1 τμχ

3

25,00 €

75,00 €

1 τμχ

2

25,00 €

50,00 €

1 τμχ

3

13,50 €

40,50 €

1 τμχ

5

20,00 €

100,00 €

1 τμχ

3

11,00 €

33,00 €

17
18

Φίλτρα σύριγγας από
Υδρόφoβο teflon
Φιλτρα συριγγας Υδροφιλο
PVDF, WHA67790404

21
Λαβίδα 110-130mm
22
Λαβίδα 130-160mm με
λυγισμένες άκρες
23
Magnetic stirring bars

24

Κρυσταλλωτήριο 900 ή 1000
ml

25
Κρυσταλλωτήριο 300 ml

τύπος 2A πχ Rubis 2A-SA
ή αντίστοιχης ποιότητας,
tweezers, inox, straight,
flat rounded tips
πχ Bochem 1021 ή Knipex
923436 ή αντίστοιχης
ποιότητας, tweezers, inox,
bent, pointed tip or flat
rounded tips
Z328901 Sigma ή
αντίστοιχης ποιότητας, PTFE
coated, cylindrical 70mm x
9mm (L x Diam)

Διαμ. 140 ή 150mm Υψος: 75mm, Boro 3.3
with spout
Διαμ. 95 mm - Υψος:
55mm όπως το Ilmabor
TGI I-330 33795206 ή

27

20PROC007576971 2020-11-03

26

Cuvettes ‐ Macro
27
Silica gel on TLC-PET foils
28

29
30
31
32
33

Σιφώνιο μέτρησης 10 ml
Κόκκινο πουάρ
Χαρτί διήθησης
Ογκομετρική φιάλη 50 ml
Ογκομετρική φιάλη 500 ml
Ογκομετρική φιάλη 250 ml

34
Προχοΐδα 25 ml
35

αντίστοιχων
προδιαγραφών, Boro 3.3
without spout
2 sides optical, height: 45
mm , base 12,5mm x 12,5
mm, polystyrene 4,0‐
4,5ml
with fluorescent indicator
254 nm, silica gel matrix
blue scale - batch certified
- class AS - 10 ml
Red rubber με βαλβίδες
Cellulose, βάρους 60gr
standard, clear glass, class A,
50ml

standard, clear glass, class
A, 500ml
standard, clear glass, class
A, 250ml
25ml, with PTFE straight
stopcock, class A, with
schellbach stripe

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

100 τμχ

3

10,50 €

31,50 €

pkg /25

1

192,57 €

192,57 €

1 τμχ

10

2,48 €

24,80 €

1 τμχ
pkg /500

10
1

7,44 €
48,36 €

74,40 €
48,36 €

1 τμχ

10

10,29 €

102,92 €

1 τμχ

10

10,38 €

103,75 €

1 τμχ

10

10,38 €

103,75 €

1 τμχ

3

39,18 €

117,55 €

2

14,51 €

29,02 €

strips of universal indicator
paper

pH 1-14

36

Ογκομεττρικοί κύλινδροι 10
ml

hexagonal glass base, tall
form, 10 ml

1 τμχ

10

6,57 €

65,72 €

36

Ογκομεττρικοί κύλινδροι 50
ml

hexagonal glass base, tall
form, 50 ml

1 τμχ

10

8,43 €

84,32 €

200/pkg

28
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ΤΜΗΜΑ 3. ΧΗΜΙΚΑ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A/A

Είδος

Ποιότητα/Προδιαγραφές

Συσκ

Ποσότητα

Τιμή μονάδας
χωρις ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας με
ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

1

Acetic Acid

puriss p.a., ACS reagent, ≥99,8%

2,5lt

1

18,10

22,44

22,44

2

Acetone

Βιομηχανική

16kg / ~ 21lt

11

53,00

65,72

722,92

16kg/ ~21lt

4

65,00

80,60

322,40

2,5lt

12

12,40

15,38

184,51

1kg

2

16,20

20,09

40,18

3

Acetone

4

Acetone

βιομηχανική, πλαστική
συσκευασία με πώμα ασφαλείας
για αποτροπή εξάτμισης
puriss. p.a., ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)

5

Ammonium chloride

puriss., meets analytical
specification of Ph. Eur., BP, USP,
FCC, 99.5‐100.5% (calc. to the
dried substance)

6

Ammonium hydroxide
solution

puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph.
Eur., ~25% NH3 basis

5lt

1

34,70

43,03

43,03

7

Ammonium nitrate

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag.
ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%

1Kg

2

35,00

43,40

86,80

8

Benzaldehyde

ReagentPlus®, ≥99%

1lt

1

42,20

52,33

52,33
29
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9

Boric acid

AGR ACS, Assay≥99.5%

500gr

1

11,00

13,64

13,64

10

Bromobenzene

99%, pure

1lt

1

104,10

129,08

129,08

11

Butan‐1‐ol

for analysis, 99.5% min.

1lt

1

24,70

30,63

30,63

12

Calcium chloride

anhydrous GLR, Assay ≥ 94%

1kg

2

14,40

17,86

35,71

13

Chloroform

puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph.
Eur., 99.0‐99.4% (GC) with ~1%

2,5lt

1

28,10

34,84

34,84

assay 99%

500gr

1

54,50

67,58

67,58

AGR, ACS, Assay 99.0%

500gr

1

35,60

44,14

44,14

≥98.5% (GC)

500ml

1

62,00

76,88

76,88

2,5lt

4

14,10

17,48

69,94

2,5lt

4

23,00

28,52

114,08

5lt

1

41,90

51,96

51,96

2,5lt

21

20,00

24,80

520,80

ethanol as stabilizer

14
15

Chromium(III) nitrate
nonahydrate
Copper (II) nitrate
trihydrate

16

Dichlorodimethylsilane

17

Dichloromethane

18

Diethyl ether

19

Diethyl ether

20

Ethanol Absolute ≥98%
(GC)

puriss. p.a., ACS reagent, reag.
ISO, ≥99.9% (GC)
contains BHT as inhibitor, puriss.
p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag.
Ph. Eur., ≥99.8%
contains BHT as inhibitor, puriss.
p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag.
Ph. Eur., ≥99.8%
denaturated with Methyl ethyl
ketone (GC) 1.0 ‐ 1.5 Vol.%,
2‐propanol (GC) 1.0 ‐ 1.5 Vol.%,
Bitrex min. 1,0 g/100 l
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21

Fermentest ‐dujardin
Salleron

Quick determination of reducing
sugars

Pkg /36
tablets

6

37,80

46,872

281,232

22

FeSO4 7H2O

ERP, Assay 98.5‐104.5%

500gr

4

9,70

12,03

48,11

10000u

1

40,00

49,60

49,60

2,5lt

3

11,80

14,63

43,90

25ml

1

665,60

825,34

825,34

25gr

1

30,10

37,32

37,32

250gr

1

29,00

35,96

35,96

8‐12 u/μl Speed digest
MINOTECH Biotechnology
RE016S ή αντίστοιχο
puriss. p.a., ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%,
APHA: ≤10
saline suspension όπως Sigma‐
Aldrich I4758
from non‐animal source, meets
EP, USP testing specifications,
suitable for cell culture, 98.5‐
101.0%
purum, for Grignard reactions,
≥99.5%, turnings

23

Hind III

24

Hydrochloric acid

25

Iminodiacetic acid
Agarose

26

L‐Arginine

27

Magnesium

28

Maleic anhydride

puriss., ≥99.0% (NT)

500gr

1

47,40

58,78

58,78

29

Mercury(II) chloride

for analysis, AR, meets the
specification of BP, assay 99.5%
min.

500gr

1

284,60

352,90

352,90

30

Nickel(II) bromide

assay 99%

50gr

1

148,80

184,51

184,51

Nitric acid

puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph.
Eur., for determinations with
dithizone, ≥65%

2,5lt

4

19,40

24,06

96,22

31
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32

Petroleum ether/benzene

puriss. p.a., ACS reagent, reag.
ISO, low boiling point hydrogen
treated naphtha, bp≥ 90% 40‐60
°C (≥ 90%)

33

Petroleum ether/benzine

RPE‐For analysis, 40 ‐ 65°C

34

Polystyrene
(Πολυστυρενιο)

35

Potassium hydroxide

average Mw 35,000 beads or
pellets
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%,
pellets

36

Potassium iodate

37

Potassium iodide

38

Potassium iodide

39

Propan‐1‐ol

40

Propanol‐2

41

Pyridine

42

silica gel Rubin

43

Sla I (Xho I)

44
45

Sodium acetate
trihydrate
Sodium bismuthate
hydrate

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

2,5lt

1

22,50

27,90

27,90

2,5lt

5

18,20

22,57

112,84

1kg

2

75,00

93,00

186,00

1kg

2

14,80

18,35

36,70

500gr

1

165,60

205,34

205,34

250gr

1

35,90

44,52

44,52

500gr

1

42,80

53,07

53,07

2,5lt

2

53,70

66,59

133,18

2,5lt

3

19,80

24,55

73,66

1lt

1

46,10

57,16

57,16

1 Kg

1

54,40

67,456

67,456

5000u

1

50,00

62,00

62,00

99.5%, for analysis

1kg

1

58,30

72,29

72,29

ACS reagent >=80%

25gr

1

94,00

116,56

116,56

for analysis, 99.9% min
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph.
Eur., ≥99.5%
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph.
Eur., ≥99.5%
extra pure, SLR, >=99%
puriss. p.a., ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
99.5+%, for analysis
cobalt free, with moisture
indicator, drying agent
8‐12 u/μl speed digest
MINOTECH Biotechnology
RE036S ή αντίστοιχο

32

20PROC007576971 2020-11-03

46

Sodium bromide

ReagentPlus®, ≥99%

47

Sodium hydroxide

48

Sodium perchlorate
monohydrate

49

Sodium sulfate

50

Sst I (Sac I)

52

Sucrose (Σουκκροζη)

puriss. p.a., ACS reagent, reag.
Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Purum p.a., crystallized, ≥98.0%
(T)
purum p.a., anhydrous, ≥99.0%
(T)
8‐12 u/μl Speed digest
MINOTECH Biotechnology
RE041S ή αντίστοιχο
BioXtra, ACS reagent, ≥99.0%

53

Thioacetamide

54

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

500gr

1

38,50

47,74

47,74

1kg

9

13,20

16,37

147,31

250gr

1

33,00

40,92

40,92

1kg

1

18,40

22,82

22,82

2000u

1

60,00

74,40

74,40

1kg

6

30,20

37,45

224,69

assay 98%

500gr

1

276,90

343,36

343,36

Tin

foil about 0.04 mm thick

200 strips

4

40,50

50,22

200,88

55

Triethanolamine

99% min.

2,5lt

1

134,40

166,66

166,66

56

Tyrosinase from
mushroom

lyophilized powder, ≥1000
unit/mg solid

25ku

1

172,60

214,02

214,02

57

Zinc

purum, powder

250gr

1

25,50

31,62

31,62

58

Zinc bromide dihydrate

assay 99%

100gr

1

59,30

73,53

73,53

Σύνολο:

7514,40
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ΤΜΗΜΑ 4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A/A

Είδος

Ποιότητα/Προδιαγραφές

Συσκ

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
χωρις ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

1

filter funel Γυάλινο

όγκου 50ml, πορώδες 2

τμχ

2

20,80

25,79

51,58

2

ογκομετρικες φιαλες
Γυάλινες των 10ml

Glear borosilicate 3.3 volumetric
flask teflon stopper Class A

tem

6

4,70

5,83

34,97

3

AC power cord

Heidolph Part Nr. 14 007 003 81

τμχ

8

35,10

43,52

348,19

4

Hamilton® needles
for RN syringes

volume 2.5‐100 μL, stainless steel
needle, needle size 26s ga, bevel tip
(point style 2)

pk/6

2

56,20

69,69

139,38

5

Hamilton® syringe,
700 series, fixed
needle

705N, volume 50 μL, needle size 22s
ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)

τμχ

1

56,70

70,31

70,31

6

keck clip, μπλε

για εσμύρισμα NS19/26

τμχ

10

1,50

1,86

18,60

7

Magnetic strring bars

20x6mm, PTFE, cylindrical

τμχ

10

2,30

2,85

28,52

bag /1000

2

10,00

12,40

24,80

pkg /100

1

37,80

46,87

46,87

roll

1

35,50

44,02

44,02

8

Micro tubes

9

Neutral glass
centrifuge tubes

1.5ml, PP, with attached flat cap,
39x10.8mm, neutral, with
graduation and writing area
wall thickness 1.0‐1.1mm,
16x100mm, non‐graduated

10

parafilm

50 x 75 mm όπως Isolab 058.01.001

34

20PROC007576971 2020-11-03

11

pH test strips, pH‐Fix
0–14 PT, fixed
indicator

100 test strips in a PlopTop tube
with color scale
pH 1‐10 (τουλάχιστον) universal
indicator, σε ρολό 4‐5 m με
χρωματική κλίμακα pH 1‐2‐3‐4‐5‐6‐
7‐8‐9‐10
10‐200μl suitable for Gilson and
structurally identical designs, PP,
without filter
50‐1.000 µl, suitable for Gilson and
structurally identical designs, PP,
without filter

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

tubes /100
sticks

5

12,80

15,87

79,36

τμχ

2

4,30

5,33

10,66

500/bag

4

2,60

3,22

12,90

250/ bag

4

2,20

2,73

10,91

12

pH μετρικό χαρτί

13

Pipette tip

14

Pipette tip

15

Pipettes Pasteur

Κοντές, glass

pack/250

2

10,70

13,27

26,54

16

Pipettes Pasteur

Glass, long (230 mm)

pack/250

3

11,20

13,89

41,66

pack/25

1

128,70

159,59

159,59

τεμ

1

145,60

180,54

180,54

τμχ

8

115,00

142,60

1140,80

17

TLC plates

18

αισθητηρας
ψηφιακου
θερμομετρου

19

Αναγέννηση στήλης
παραγωγής
απιονισμένου νερού

Προσροφητικό υλικό siliga gel με
αλουμινένιο υπόστρωμα (aluminum
sheets) μέγεθος 20cmx20cm,
δείκτης φθορισμού 254nm
Αισθητήριο εμβαπτιζόμενο
ψηφιακού θερμομέτρου PT100,
περιοχή μέτρησης ‐50C…+400C,
1/10DIN , L=150mmΧ3mm
Zalion, Z2000 series ή ισοδύναμης
ποιότητας οποιασδήποτε άλλης
εταιρείας. Παράδοση και
εγκατάσταση της αναγεννημένης
στήλης με ταυτόχρονη παραλαβή
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της άδειας

20

Γάντια Large

Νιτριλίου λευκά χωρίς πούδρα

Pack/100

23

7,90

8,37

192,60

21

Γάντια large

nitrile, μπλε, χωρίς πούδρα

pkg /100

8

7,90

8,37

66,99

22

Γάντια Medium

Νιτριλίου λευκά χωρίς πούδρα

pkg /100

38

7,90

8,37

318,21

23

Γάντια medium

nitrile, μπλε, χωρίς πούδρα

pkg /100

8

7,90

8,37

66,99

24

Γάντια Small

Νιτριλίου λευκά χωρίς πούδρα

Pack/100

18

7,90

8,37

150,73

25

Γάντια small

nitrile, μπλε, χωρίς πούδρα

pkg /100

5

7,90

8,37

41,87

26

Διηθητικό χαρτί

39cmx39cm, cellulose, βάρους 60gr

pkg/ 500

1

39,00

48,36

48,36

τεμ

2

255,00

316,20

632,40

σετ

1

64,00

79,36

79,36

pkg/ 100

1

4,77

5,91

5,91

27

ζυγος δυο δεκαδικων

28

Κit βαθμονομησης
ζυγου

29

Κυψελίδες

Μέγιστο βάρος 1000 g,
Αναγνωσιμότητα 0,01 g, Διαστάσεις
πλάκας ζύγισης 130×130 mm,
Εξωτερικό calibration
Test weight 1 kg M1 + Plastic weight
case + DAkkS Certificate Calibration
για την βαθμονόμηση του ζυγού
Semi‐micro cuvette, όγκου 1,6ml.
Τετράγωνη
κυβέττα από PS, με δύο οπτικές
πλευρές, οπτική διαδρομή 10mm.
Σε ειδική συσκευασία από φελιζόλ.
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30

Κυψελίδες Cuvette
polystyrene, 4ml

31

Κυψελίδες γυάλινες
από οπτικο γυαλι με
πωμα PTFE

32

κυψελίδες Γυάλινες
χαλαζία

33

Κωνική φιάλη
(erlenmeyer flask)

34
35
36
37
38
39

Μεταλλικές
σπάτουλες
ογκομετρικες φιαλες
Γυάλινες των 100ml
ογκομετρικες φιαλες
Γυάλινες των 25ml
ογκομετρικες φιαλες
Γυάλινες των 50ml
ογκομετρικός
κύλινδρος Γυάλινος
ογκομετρικός
κύλινδρος Γυάλινος

4ml made of PS, 2 sides optical,
height: 45 mm , layer thickness: 10
mm, suitable for use beginning at
330 nm
340‐2500nm wavelength range,
10mm light path, 3.50ml volume,
10mm internal width
10mm οπτική διαδρομή, 3.50ml
όγκος, 190‐2500nm, τεφλον καπάκι,
διαστάσεις 12.5x12.5x45mm
100ml, narrow neck, Clear
borosilicate 3.3 glass
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pkg/100

10

4,00

4,96

49,60

pkg /2

2

104,40

129,46

258,91

pkg /2

1

94,90

117,68

117,68

τμχ

15

3,00

3,72

55,80

τμχ

5

4,50

5,58

27,90

τεμ

4

7,50

9,30

37,20

τμχ

19

5,40

6,70

127,22

τμχ

26

5,90

7,32

190,22

10ml

τμχ

5

5,30

6,57

32,86

100ml

τμχ

2

7,30

9,05

18,10

double spatoulas, spoon one side,
stainless, 18cm x10 τμχ
Glear borosilicate 3.3 volumetric
flask teflon stopper Class A
Glear borosilicate 3.3 volumetric
flask teflon stopper Class A
Glear borosilicate 3.3 volumetric
flask teflon stopper Class A
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40

πιπέτα ρυθμιζόμενου
όγκου με κλείδωμα
100‐1000μl

1. Να διαθέτη αυτόματη απόρριψη
ρύγχους μέσω ξεχωριστού
κουμπιού. Το κουμπί να μπορεί να
περιστρέφεται ώστε να κάνει
εύκολη την απόρριψη του ρύγχους
τόσο για δεξιόχειρες όσο και για
αριστερόχειρες
2. Να διαθέτη σύστημα
πραγματικού κλειδώματος του
όγκου πιπεταρίσματος, σύμφωνα με
τις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις
3. Κωδικοποίηση με διαφορετικό
χρώμα στο έμβολο ρύθμισης του
όγκου για εύκολη αναγνώριση
4. η πιπέττα να είναι πλήρως
αποστειρώσιμη στους 121 0C
5. η προσφερόμενη πιπέττα να
καλύπτει τους όγκους 100‐1000μl
6. Να είναι κατασκευασμένη
σύμφωνα με το ΙSO 8655
7. Να διαθέτην κωδικοποίηση του
σειριακού αριθμού δύο διαστάσεων
(QR code)
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να
διαθέτει εξουσιοδοτημένο service
από τον κατασκευαστικό οίκο
9. Να έχει συστηματικό λάθος και
τυχαίο λάθος όπως παρακάτω:
100‐1000μl : ελαχ. 100 μl (συστ. ±3.0

τεμ

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

1

220,00

272,80

272,80
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, τυχ. ≤0.60), 500μl (συστ. ±4.0 , τυχ.
≤1.0), μεγ.1000μl (συστ. ±8.0 , τυχ.
≤1.5)

41

πιπέτα ρυθμιζόμενου
όγκου με κλείδωμα
20‐200μl

1. Να διαθέτη αυτόματη απόρριψη
ρύγχους μέσω ξεχωριστού
κουμπιού. Το κουμπί να μπορεί να
περιστρέφεται ώστε να κάνει
εύκολη την απόρριψη του ρύγχους
τόσο για δεξιόχειρες όσο και για
αριστερόχειρες
2. Να διαθέτη σύστημα
πραγματικού κλειδώματος του
όγκου πιπεταρίσματος, σύμφωνα με
τις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις
3. Κωδικοποίηση με διαφορετικό
χρώμα στο έμβολο ρύθμισης του
όγκου για εύκολη αναγνώριση
4. η πιπέττα να είναι πλήρως
αποστειρώσιμη στους 121 0C
5. η προσφερόμενη πιπέττα να
καλύπτει τους όγκους 20‐200μl
6. Να είναι κατασκευασμένη
σύμφωνα με το ΙSO 8655

τεμ

1

220,00

272,80

272,80
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42

πιπέτα ρυθμιζόμενου
όγκου με κλείδωμα
500‐5000μl

7. Να διαθέτην κωδικοποίηση του
σειριακού αριθμού δύο διαστάσεων
(QR code)
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να
διαθέτει εξουσιοδοτημένο service
από τον κατασκευαστικό οίκο
9. Να έχει συστηματικό λάθος και
τυχαίο λάθος όπως παρακάτω:
20‐200μl: ελαχ. 20 μl (συστ. ±0.50 ,
τυχ. ≤0.20), 100μl ((συστ. ±0.80 ,
τυχ. ≤0.25), μεγ.200μl (συστ. ±1.60 ,
τυχ. ≤0.30)
1. Να διαθέτη αυτόματη απόρριψη
ρύγχους μέσω ξεχωριστού
κουμπιού. Το κουμπί να μπορεί να
περιστρέφεται ώστε να κάνει
εύκολη την απόρριψη του ρύγχους
τόσο για δεξιόχειρες όσο και για
αριστερόχειρες
2. Να διαθέτη σύστημα
πραγματικού κλειδώματος του
όγκου πιπεταρίσματος, σύμφωνα με
τις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις
3. Κωδικοποίηση με διαφορετικό
χρώμα στο έμβολο ρύθμισης του
όγκου για εύκολη αναγνώριση
4. η πιπέττα να είναι πλήρως
αποστειρώσιμη στους 121 0C
5. η προσφερόμενη πιπέττα να

τεμ
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1

220,00

272,80

272,80
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Ποτήρια ζέσης
Γυάλινα
Προστατευτικά
γυαλιά

καλύπτει τους όγκους 500‐5000μL
6. Να είναι κατασκευασμένη
σύμφωνα με το ΙSO 8655
7. Να διαθέτην κωδικοποίηση του
σειριακού αριθμού δύο διαστάσεων
(QR code)
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να
διαθέτει εξουσιοδοτημένο service
από τον κατασκευαστικό οίκο
9. Να έχει συστηματικό λάθος και
τυχαίο λάθος όπως παρακάτω:
500‐5000μl : ελαχ. 500 μl (συστ.
±12.0 , τυχ. ≤3), 2500μl (συστ. ±15.0
, τυχ. ≤5.0), μεγ.5000μl (συστ.±30.0
, τυχ. ≤8)
Χωρητικότητα 500ml, διάμετρος όχι
κάτω από 9 cm, low form

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

τμχ

10

2,50

3,10

31,00

εργαστηριακά

τμχ

18

6,00

7,44

133,92

45

Σφαιρικές φιάλες
100ml

Υάλινες, πυρανθεκτικές, borosilicate
glass, NS14/23 neck size, round
bottom

τμχ

10

7,70

9,55

95,48

46

υδροβολείς 500ml

plastic

τμχ

10

2,50

3,10

31,00

47

ψηφιακο θερμομετρο
HI presicion
ακριβειας δυο
δεκαδικων)

Φορητό ψηφιακό θερμόμετρο
Pt100, περιοχής μέτρησης ‐200C…
+850C, με διαβάθμιση 0,01°C

τεμ

1

280,00

347,20

347,20

44

Σύνολο:

6446,13
41
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ΤΜΗΜΑ 5. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

αα

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

1

Marker 100 bp plus DNA
ladder 50μg SM0321

2

Αναγέννηση στήλης
ΙΟΝΕL Ζ2004

3

4

Yellow tips για πιππέτες
τυπου Gilson (20200μλ)
Blue tips για πιππέτες
τυπου Gilson (1001000μλ)

5

φυαλίδια τύπου
eppedorf 1.5ml

6

Προχοίδα των 25 ml με
στρόφιγγα τεφλόν

7
Ethanol Absolute

ΠΟΙΟΤΗΤΑ /ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ready-to-Use DNA Markers for
Gel Electrophoresis

Z2000 series

Universal pipette tips, without
filter
Universal pipette tips, without
filter

Micro tubes

Glass burette
99.8+%, for analysis, absolute,
AR, meets the spec. of BP and
Ph. Eur.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ

size: 100 bp - 3000 bp,
12 bands,

500μL vial

Σταδιακή παράδοση &
εγκατάσταση με
ταυτόχρονη παραλαβή
της χρησιμοποιημένης

τεμ

κόστος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

32,00
€

32,00

39,68

116,00
€

232,00

287,68

36,00

44,64

30,00

37,20

46,00

57,04

ποσοτ
ητα

τιμη/μ
ονάδα

1,00 €

2

20μL-200μL,
autoclavable

bag/ 500

10

100μL-1000μL,
autoclavable

bag/ 250

10,0

1.5ml, PP, with
attached cap,
39x10.8mm, neutral,
with graduation and
frosted writing space,
non-sterile,
autoclavable

bag /500

5,0

τεμ

4,0

35,00
€

140,00

173,60

2,5 lt

1,0

130,00
€

130,00

161,20

with PTFE straight
stopcock, class A, 25ml
Fisher-chemical
E/0650D F/17 ή
αντίστοιχης ποιότητας

3,60 €

3,00 €

9,20 €
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8

Γλυκερόλη

Puriss., meets analytical
specification of BP, FCC,
Ph.EUR., USP, E422, anhydrous,
99.0-101.0% (alkalimetric)

9

Γλυκίνη

puriss. P.a., Reag. Ph. Eur.,
buffer substance, 99,7-101%
(calc. to the dried substance)

Sigma-Aldrich 332261KG ή αντίστοιχης
ποιότητας

1Kg

1,0

10

Methanol

puris. P.a., ACS reagent, reag.
ISO, reag. Ph. Eur., >/99,8%
(GC)

Honeywell 32213 ή
αντίστοιχης ποιότητας

2,5 lt

1,0

11

Αναγέννηση στήλης
ΙΟΝΕL Ζ1200

Zalion Z1200 series

Παράδοση &
εγκατάσταση με
ταυτόχρονη παραλαβή
της χρησιμοποιημένης

Tεμάχιο

1,0

Συνολικός προϋπολογισμός

Honeywell 15523 ή
αντίστοιχης ποιότητας

1 lt

1,0

22,00
€

22,00

27,28

32,00
€

32,00

39,68

9,00

11,16

97,00

120,28

806,00

999,44

9,00 €

97,00
€
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ΤΜΗΜΑ 6. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τελική τιμή με
ΦΠΑ

Pancreatin

Pancreatin
from porcine pancreas
Loss on drying max. 5 %
Amylase min. 22500 FIP-U/g
Lipase min. 22500 FIP-U/g
Protease min. 1050 FIP-U/g

100g

Applichem A0585,0100 ή
αντίστοιχης ποιότητας

54,00

2

Pepsin enzyme for
protein digestion

Pepsin
from porcine stomach
M ~36000 g/mol
Activity (Hemoglobin; pH 1.6; 25°C) min. 0.7
FIP-U/mg
pH (2 %; H2O) 3.5 - 5.0
Loss on drying (60°C; 4 h; 670 hPa; P2O5)
max. 5 %

50g

Applichem A4289,0100 ή
αντίστοιχης ποιότητας

78,00

3

Agar

powder for microbiology

2 x 1kg

4

Bradford

Solution for protein determination

500ml

5

DNase I

Solid salt-free from bovine pancreas

50 mg

6

Peptone from casein,
enzymatic digest

For biotechnological purposes

7

Potato Dextrose Agar

ΑΑ

1

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2 x 1 Kg
500g

Sigma-Aldrich 05040 ή
αντίστοιχης ποιότητας
Applichem A6932,0500 ή
αντίστοιχης ποιότητας
Applichem A3778,0050 ή
αντίστοιχης ποιότητας
Sigma-Aldrich 82303-1KG-F ή
αντίστοιχης ποιότητας
Condalab 1022 ή αντίστοιχης
ποιότητας

320,00
118,00
70
250,00
55,00

44

20PROC007576971 2020-11-03

8

Tetracycline

9

Ambicillin sodium salt

10
11

12

13
14

15

Methanol
Adenine/ Hemisulfate
salt, powder
/Minimum 99%/
5-Bromo-4-chloro-3indolyl β-Dgalactopyranoside (Xgal), minimum 98%
powder
EcoRI-HF, 5 U/μl or
10 U/μl
Fetal Bovine Serum
(South America)500ml
DMEM High Glucose
(4500 mg/L ), without
L-Glutamine with
Sodium Pyruvate with
Sodium Bicarbonate 500ml

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

5g

Sigma T3258 ή αντίστοιχης
ποιότητας

32,00

25 g

Applichem A0839 ή αντίστοιχης
ποιότητας

41,00

puriss. p.a., ACS reagent, Reag. ISO, Reag. Ph.
Eur., ≥99.8% (GC)

3 x 2,5 L

Honeywell 32213 ή αντίστοιχης
ποιότητας

35,00

salt, powder /Minimum 99%

5gr

Sigma A-3159 ή αντίστοιχης
ποιότητας

75,00

minimum 98% powder

500mg

Sigma-Aldrich B4252 ή
αντίστοιχης ποιότητας

492,00

5 U/μl or 10 U/μl High Fidelity

10000 Units

New England BioLabs R3101S ή
αντίστοιχης ποιότητας

55,00

FL/ 500ml

FL/ 500ml

3 x 500ml

Biosera-FB-1001/500 ή
αντίστοιχης ποιότητας

2 x 500ml

BIOSERA ΓΑΛΛΙΑΣ LMD1112/500 ή
αντίστοιχης ποιότητας

325,00

20,00
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16

Lymphosep,
Lymphocyte
Separation Media 500ml

Ισότονο διάλυμα 1.077 ± 0.001 για διαχωρισμό
με διαφορική φυγοκέντρηση λεμφοκυττάρων,
στείρο, χαμηλής περιεκτικότητας σε ενδοτοξίνη
<10 EU/ml. pH: 7.0 ± 0.5, Osmolality: 300
mOsm/kg±20 Ελεγμένο για παρουσία βακτηρίων
(σε αερόβιες/αναερόβιες συνθήκες), μύκητες
και ζύμες. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά
παρτίδα. Συσκευασία των 500 ml.

1 x 500ml

Biowest Γαλλίας L0560-500 ή
αντίστοιχης ποιότητας

90,00

17

Ibidi Mounting
medium 15ml for
fluorescence
microscopy

FL/ 15ml

1 x 15 ml

IBIDI ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 50001 ή
αντίστοιχης ποιότητας

80,00

RABBIT ANTI
HUMAN IgG (H/L)

recognizes the heavy and light chains of
human IgG. It may react with the light chains
of other human immunoglobulins. Product
Type: Polyclonal Antibody Isotype: Polyclonal
IgG Preservative Stabilisers: 0.09% Sodium
Azide (NaN3) Immunogen: Human
IgG.Approx. Protein Concentrations: IgG
concentration 1.0mg/ml Buffer Solution:
Borate buffered saline Applications: ELISA,
Immunofluorescence, Western Blotting Size:
1mg

18

1 mg

AbD Serotec/a Bio-rad company
Αγγλία STAR195 ή
αντίστοιχης ποιότητας

ΣΥΝΟΛΟ

235,00

2.425,00
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ΤΜΗΜΑ 7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τελική τιμή με
ΦΠΑ

1 τμχ

Ilmabor7533137 ή αντίστοιχης
ποιότητας

46,00

Sarstedt 72.690.001 ή
αντίστοιχης ποιότητας

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

Πλάκες Neubauer

Double net graduation, neubauer improved,
0.1mm depth, 1.0mm2 total measure

2

EPPENDORFS

Reaction tubes, 1.5 ml, PP, with attached lid,
with moulded graduation and frosted writing
space. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ.

1000τμχ

Pipette tips, 100 or 200-1000μL,
PP,transparent, calibration rings, fits
Eppendorf, Gilson, and products of identical
design. Without filter. 250 pcs./bag.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ.

4000τμχ

Pipette tips 10 - 200 µl, PP, suitable for
Eppendorf, Gilson and structurally identical
designs, 500 pieces packed in the bag.
Without filter. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ.

10.000τμχ

Petri dish 92x16mm with caps, Polystyrene
(PS)
Transparent, machine sterile

5x
480/case

Sarstedt 82.1473 ή αντίστοιχης
ποιότητας

lens cleaning tissue, 100x150mm

50 x
(100/pkg)

Isolab 080.65.003 ή
αντίστοιχης ποιότητας

Microslides,τροχισμένες & εσμυρισμένες
(αντικειμενοφόρες) , 76 x 26 mm

50 x
(50/pkg)

Knittel 010.01.004 ή αντίστοιχης
ποιότητας

155,00

Microscope glass cover slip (Καλυπτρίδες) ,
Glass, 25 x 25 mm ή 24 x 24 mm

50 x
(100/pkg)

Knittel 011.01.003 ή αντίστοιχης
ποιότητας

100,00

3

4

Tips for Gilson
pipettes

Tips for Gilson
pipettes

5

Petri Dishes

6

Χαρτιά καθαρισμού
φακών, Cleaning lens
tissue

7

Αντικειμενοφόροι

8

Καλυπτρίδες

20,00

Sarstedt 70.762 ή αντίστοιχης
ποιότητας
28,00
Sarstedt 70.760.002 ή
αντίστοιχης ποιότητας
66,00

195,00

200,00
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9

10

11

12

13

14

pHμετρικά χαρτιά

Tubes 15 ml sterile

Tubes 50 ml, sterile

Examination gloves,
nitrile, powder-free,
λευκά/ MEDIUM
Examination gloves,
nitrile, powder-free,
λευκά/ small
Examination gloves,
nitrile, powder-free,
λευκά/large

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

strips of universal indicator paper pH 1-14,
εμβαπτισμένα σε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ

5x
(200/pkg)

PANPEHA Aldrich Whatmann
10360005 ή αντίστοιχης
ποιότητας

Tube 15 ml, 120 x 17 mm, conical base, PP,
with print, assembled cap, 50 sterile and
pyrogen-free pieces packed in the bag

20 x 50/pkg
(1000 τεμ)

Sarstedt/62.554.502 ή
αντίστοιχης ποιότητας

Tubes 50 ml, 114-115 x 28-30 mm, conical
base, PP, with print, assembled cap, 25
sterile and pyrogen-free pieces packed in the
bag

30 x 25/pkg
(750 τεμ)

Sarstedt/62.547.254 ή
αντίστοιχης ποιότητας

Examination gloves, nitrile, powder-free,
λευκά/ MEDIUM sempercare ή αντίστοιχης
ποιότητας

25
boxes/(100/
pkg)

Aurelia ή αντίστοιχης ποιότητας

Examination gloves, nitrile, powder-free,
λευκά/ SMALL sempercare ή αντίστοιχης
ποιότητας

10 boxes
boxes/(100/
pkg)

Aurelia ή αντίστοιχης ποιότητας

Examination gloves, nitrile, powder-free,
λευκά/ LARGE sempercare ή αντίστοιχης
ποιότητας

25
boxes/(100/
pkg)

Aurelia ή αντίστοιχης ποιότητας

172,00

160,00

118,00

132,00

53,00

132,00

15

Pasteur pipettes

soda-lime glass, 230mm length

20 x
(250/box)

16

Καλυπτρίδες 24 x
50mm

Microscope glass cover slip (Καλυπτρίδες) ,
Glass, 24 x 50 mm

2 x 100/pkg

Knittel 011.01.008 ή αντίστοιχης
ποιότητας

7,00

17

Υδροβολείς

Narrow neck, LD-PE, 250ml

10 τεμ

Isolab 062.05.250 ή αντίστοιχης
ποιότητας

31,00

185,00
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Narrow neck, LD-PE, 100ml

15 τεμ

Isolab 062.05.100 ή αντίστοιχης
ποιότητας

40,00

18/10 Stainless, 145mm length

5 τεμ

Bochem 1000 ή αντίστοιχης
ποιότητας

32,00

porcelain, standard form, 70-75 ml volume,
80mm ext.diam., 65mm int.diam., 40mm height

2 τεμ

Isolab 038.02.065 + 038.03.115
ή αντίστοιχης ποιότητας

21,00

Πουαρ ασφαλείας με τρεις βαλβιδες

10 τεμ

18

Υδροβολείς

19

Forceps, blunt

20

Μortar with pestle
porcelain, 70-75ml vol.

21

Πουαρ για γυαλινες
πιπετες 5-25mL

22

Kουτια αποστειρώσιμα
για κιτρινα τιπς

PP-RACK, YELLOW, FOR 96 PIP.TIPS,
GILSON

5 τεμ

Greiner bio-one Γερμανίας
973270 ή αντίστοιχης ποιότητας

20,00

23

Kουτια αποστειρώσιμα
για μπλε τιπς

PP-RACK, BLUE FOR 60 PIP.TIPS. GILSON

5 τεμ

Greiner bio-one Γερμανίας
974290 ή αντίστοιχης ποιότητας

20,00

30 τεμ

FIDO ή αντίστοιχης ποιότητας

48 τεμ

FIDO ή αντίστοιχης ποιότητας

10 τεμ

FIDO ή αντίστοιχης ποιότητας

10 τεμ

FIDO ή αντίστοιχης ποιότητας

4x500

Sarstedt 821194500 ή
αντίστοιχης ποιότητας

24

25

26

27

28

Bαζακια γυαλινα με
καπακι ασφαλειας
(λαστιχο) των 500 mL
Bαζακια γυαλινα με
καπακι ασφαλειας
(λαστιχο) των 1000 mL
Bαζακια γυαλινα με
καπακι ασφαλειας
(λαστιχο) των 2000 mL
Bαζακια γυαλινα με
καπακι ασφαλειας
(λαστιχο) των 3000 mL

Petri dishes,
polyestyren, vented,
60x15mm or 55x14,
αποστειρωμένα, with
cams

60 x 15 mm, PS, transparent, with ventilation
cams, sterile, 20 pcs./tube bag (stacked)

69,00

68,00

149,00

44,00

56,00

380,00
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29

30

31

32

Acrodisc Syringe Filter
32mm with 0,2μm
Supor Membrane, non‐
pyrogenic,
PES/STERILE/R
Αυτόματοι
Σκαρφιστήρες
ενηλίκων/
αποστειρωμένοι, με
πλαστικό περίβλημα
/21G
Χάρτινη ταινία
αποστείρωσης/ για
υγρή αποστείρωση σε
κλίβανο
PARAFILM,
Parafilm/Laboratory
film/2 IN.x250FT

ΑΔΑ: 6ΚΞΝ469Β7Γ-ΠΛ9

PALL 4652 ή αντίστοιχης
ποιότητας

32mm with 0,2μm Supor Membrane, non‐
pyrogenic, PES/STERILE/R

50 filters

Σκαρφιστήρες αυτόματοι Press II με βελόνα
21G και βάθος διείσδυσης 2,2mm,
αποστειρωμένοι, με κάλυμμα και αυτόματη
απόκρυψη της βελόνας μετά τη χρήση

3x100

44,00

Steam indicator tape, white to black colour
change, 25mm width

2 Roll of 50m

7,00

75 meters x 5 cm

1 roll

100,00

Isolab 058.01.001 ή
αντίστοιχης ποιότητας

44,00

33

15 ml tubes

350 τεμ

Sarstedt-62.553.542 ή
αντίστοιχης ποιότητας

71,00

34

Blow-0 pipette 5ml,
individual sterile

250 τεμ

Sarstedt-83.1253.001 ή
αντίστοιχης ποιότητας

35,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:______________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:_____________________
ΑΦΜ:____________________________
ΔΟΥ:_____________________________
ΤΗΛ./FAX:________________________
E‐MAIL:__________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_________________
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη Διακήρυξη με Αριθμό ____________, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
ΟΜΑΔΑ___
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986

ΠΡΟΣ(1):

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1.
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με αρ. ________________ της οποίας έλαβα γνώση
στο σύνολο τους,
2.
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης,
3.
θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις
πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά δήλωση τους εμπορικό ή
επιχειρηματικό απόρρητο
4.
Όλα τα είδη που προσφέρω είναι καινούργια και αμεταχείριστα
Ημερομηνία:__/__/2016

Ο – Η Δηλ_____.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

(2)

Ημερομηνία γέννησης :

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 το
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας …………………………..…, της οποίας είμαι νόμιμος
εκπρόσωπος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Ημερομηνία:
__/__/201…
Ο – Η Δηλ_____.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
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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/αναθέτοντα φορέαi 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)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : []
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [70013]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΛΕΜΗ]
- Τηλέφωνο: [2810393137]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [salemi@admin.uoc.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.uoc.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [33790000-4]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [7]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
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
Απάντηση:
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 αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά

[ ]
[ ]

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

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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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:
Απάντηση:
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 …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
ix
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
2. δωροδοκία

x,xi

·

xii

3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiv·
xv

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] 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
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):xxiv
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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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 δικαίουxxv;
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
καταστάσειςxxvi :
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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την

που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙVχωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii 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.
ix 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).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi 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
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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).
xii 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.
xiii 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.
xiv 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”.
xv 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.".
xvi 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 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx 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)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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xxii 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).
xxiii
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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
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.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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