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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1.1

Επωνυμία

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ. Βασιλέως Κων/νου 48

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11635

Τηλέφωνο

+30 210 7273868

Φαξ

+30 210 7273831

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

fotkalatzi@eie.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

κ. Φωτεινή Καλατζή

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eie.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους
τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αρ. συστήματος 73913)
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

1.2



την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr



την ιστοσελίδα του ΕΙΕ στην διεύθυνση www.eie.gr στο κεντρικό μενού, στη στήλη «ΝΕΑ», στις
οποίες είναι επιπλέον διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης (σε μορφή doc & pdf ).



το τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 210 7273868, κ. Φ. Καλατζή, fotkalatzi@eie.gr

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με α/α 400182484
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σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έργου του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα «Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ)» ( ΑΔΑ ΨΒ07469ΗΕΠ-ΞΟΛ).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ
Ε1451, Κωδ. Πράξης ΣΑ (Κωδ. Εναρίθμου) 2018ΣΕ14510001).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αξιοποίηση και ανάδειξη ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο
σχεδιασμό καινοτόμων διατροφικών συμπληρωμάτων με στοχευμένη δράση σε βιομοριακούς δείκτες» με
ακρωνύμιο HEALTH SPAN και κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-05165, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με
βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 2592-18.07.2018 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ, και έχει λάβει κωδικό MIS 5031229.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ερευνητικών Αναλωσίμων και Εργαστηριακών Ειδών (CPV:
33696500-0, 33696600-1, 33651520-9, 33696300-8, 24931250-6, 19520000-7, 38437000-7, 33790000-4,
18424300-0, 33793000-5, 33141500-5 τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε τμήματα και κάθε μία από τις υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει
να καλύπτει το σύνολο των ειδών και των αναγραφόμενων ποσοτήτων του τμήματος που αφορά.
Προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται από έναν οικονομικό φορέα για ένα ή περισσότερα τμήματα
χωρίς περιορισμό μέγιστου αριθμού τμημάτων ανά προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να αναθέσει, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε έναν προσφέροντα περισσότερα του
ενός τμήματα.
Η συνολική προυπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα τμήματα, ανέρχεται στο ποσό των
85.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 68.709,68€ και ΦΠΑ
16.490,32€ ).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για τα όλα τα τμήματα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Θεσμικό πλαίσιο

1.4

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

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει,



του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις” ως
ισχύει,


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



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



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



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» ως ισχύει ,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ως ισχύει,



τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» ως ισχύει,



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» ως ισχύει,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του ν.2690/1999 (Α' 45)
“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13
έως 15, ως ισχύει



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



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



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” ως ισχύει



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. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» ως ισχύει,



του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική
επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β)
ως ισχύει,



της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
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της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ισχύει



του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,



του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943»,
όπως ισχύει



των διατάξεων του Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ε.Ι.Ε.»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,



της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,



της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων.



του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,



του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,



του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των Διακήρυξη Διαγωνισμού
για το Έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των
Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Σελίδα 7 από 89 διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά την αναθεώρηση του
CPV,



της με αρ. πρωτ. 3036/6.09.2018 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με
Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
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την Απόφαση της Συνεδρίας 2018/15/27.07.18 του Δ.Σ. ΕΙΕ περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου και
διενέργειας ανοικτού
εργαστηριακών ειδών.



1.5

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

προμήθειας

χημικών

αντιδραστηρίων

και

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

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Δευτέρα, 17/6/2019 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
την Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 15:00.
1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 73913
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.eie.gr στην διαδρομή : ΝΕΑ ► Προσκλήσεις - Προκηρύξεις στις 30/5/2019
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:





Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 19REQ004899554) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών1, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον

1

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των τμημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19/1/2020, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου2.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

2

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2016, 2017,2018), να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον
προμήθεια αντίστοιχη/παρεμφερή με τις προκηρυσόμενες (τουλάχιστον ενός από τα τμήματα τoυ
Παραρτήματος Ι του παρόντος). Προς τούτο, θα πρέπει να παρασχεθεί πίνακας που να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο, σύντομη περιγραφή των έργων, επωνυμία των εταιρειών για τις οποίες υλοποιήθηκαν, την
ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης (έτος μόνο) καθώς και το ύψος της εκτελεσθείσας σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ. (τα σχετικά στοιχεία θα συμπληρωθούν στο υποβληθέν με την προσφορά Τυποποιημένο έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ, Μέρος IV – Ενότητα Γ)

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
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οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.7.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.3
3

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
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 α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 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.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου μητρώου
(έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι 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 2.2.3.24 και 2.2.3.3 περίπτωση β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
Ειδικότερα, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους ή
εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή τους.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα (έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους). Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων5.
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
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά 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 (Ν4194/2013). 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
(βλ. και σημείο 6.2.)
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 α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
4 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
5

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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ένορκη βεβαίωση (η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της) 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 (η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για υποβολή της)
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 2.2.3.3β
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού (η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή της).
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (η οποία πρέπει
να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή της).

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης (έκδοσης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών πριν την
υποβολή τους). 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 αφ ενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αποδεικτικά έγγραφα επιτυχούς ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις, των έργων του
καταλόγου της παραγράφου 2.2.5α , όπως πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή διοικητικές πράξεις
έγκρισης ενός τέτοιου πρωτοκόλλου, εάν πρόκειται για έργο δημόσιου φορέα, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
από το νόμιμο εκπρόσωπο εάν πρόκειται για ιδιώτη.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
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νόμιμης εκπροσώπησης, έκδοσης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών πριν την υποβολή τους (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο των ειδών ανά τμήμα/τμήματα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
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νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
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στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Εκτός από τις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα του παραρτήματος IΙΙ, και στην οικονομική του
προσφορά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙV.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η oποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, στη
διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, 3ος όροφος, Γραμματεία ΙΒΦΧΒ, υπόψη κας Φ.
Καλατζή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα
Προσφορά»

Φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής

-

Τεχνική

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς-Φύλλου Συμμόρφωσης,
συμπληρωμένο, όπως αυτό παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Η πλήρης κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών θα πιστοποιείται από παραπομπές σε έγγραφα που θα
προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του προϊόντος, τα οποία θα προσκομίζονται και όχι από
πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια. Σε περίπτωση που δεν είναι σαφής η συμμόρφωση με τις ζητούμενες
προδιαγραφές η προσφορά θα απορρίπτεται, εκτός εάν η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ζητήσει
συμπληρωματικές διευκρινήσεις κατά την κρίσης της.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το μέρος της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, επί ποινή αποκλεισμού,
συμπληρωμένους, σε μορφή pdf., τους Πίνακες που δίνονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσης.
Ο Προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία και περαιτέρω
δηλώνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 15:00.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή
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μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf εντός 10 ημερών από την πρόσκληση για υποβολή τους και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 10 ημερών 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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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 σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 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 προσωρινού αναδόχου (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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό έως 15%
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του
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προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
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παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, εντός τριών (3) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1 της παρούσης και στο συμφωνητικό
που θα συναφθεί.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (εφόσον ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147), άρθρο 36 παρ. 6, με την έκδοση της προβλεπόμενης Απόφασης).
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΙΕ, σε χρονικό διάστημα ενός
έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της συμβατικής ποσότητας στο ως
άνω χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία με τον προμηθευτή έως τη λήξη της
Πράξης HEALTH SPAN.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει από την παραγγελία, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα
που ορίζει το ΕΙΕ με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ) και
διαρκεί ένα (1) μήνα . Στη σύμβαση που θα υπογραφεί μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος άφιξης των
ειδών, ο οποίος μπορεί να είναι και μικρότερος του οριζομένου στο παρόν άρθρο.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που βρίσκεται στη
διεύθυνση Λ. Βασιλέως Κων/νου 48, 11635, Αθήνα.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά και αφορά την
επιβεβαίωση της συμφωνίας, σε επίπεδο κωδικού είδους, των παραδιδόμενων ειδών με την λίστα των
ειδών που περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά παράδοση, από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.
4412/2016. Η παραλαβή θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς του αναδόχου και την υπογραφείσα με το ΕΙΕ σύμβαση.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης των ειδών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16 και πάντως έως δέκα (10) ημέρες από την παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους των άρθρων 6.1 και 6.2 της παρούσας Διακήρυξης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
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σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Kit για τον προσδιορισμό των
επιπέδων του 20S
πρωτεασώματος σε βιολογικά
δείγματα με τη χρήση της
τεχνικής sandwich elisa

Να επιτρέπει την σύγκριση των επιπέδων του 20S
πρωτεασώματος σε δείγματα πλάσματος/ ορού σχετιζόμενα με
συγκεκριμένες ασθένειες με δείγματα από υγιείς μάρτυρες.
Επιπρόσθετα, να επιτρέπει τη διερεύνηση της μεταβολής των
επιπέδων του 20S πρωτεασώματος σε μη φυσιολογικές
κυτταρικές σειρές/ ιστούς. Ειδικό έναντι ανθρώπινης
προέλευσης δείγματος.

1 Kit

9

2

Φθορογόνο πεπτιδικό
υπόστρωμα Suc-LLVY-AMC για
τον έλεγχο πρωτεασωμικής
ενεργότητας τύπου
χυμοτρυψίνης

Ex 380nm, Em 460nm, καθαρότητας>97%, Mr 763.9, lyophilized,
soluble in DMSO(at least 5mM)

5mg

6

3

Αναστολέας Πρωτεασώματος
MG132

Καθαρότητας >98% ,να διαλύεται σε DMSO (25mg/ml) ή 100%
αιθανόλη (25mg/ml)

5mg

1
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4

20S Proteasome subunit beta5,
rabbit pAb

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την β5 υπομονάδα του
ανθρώπινου πρωτεασώματος 20s. Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές
ανοσοϊστοχημείας και Western Blot. Η κάθε συσκευασία να
περιέχει 100 μl αντισώματος.

100μl

2

5

20S PROTEASOME b2 subunit,
mAb (MCP168)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την β2 υπομονάδα
του πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / ζύμης. Kλώνος: MCP168.
Ισότυπος: IgG1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι
ποντίκι. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και
Western Blot. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl
αντισώματος.

100μl

1

6

20S Proteasome subunit alpha7
(C8) mouse mAb (clone MCP72)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την α7 υπομονάδα του
πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / αρουραίου/ αρθροπόδων/
κουνελιού/ ζύμης. Kλώνος: MCP72. Ισότυπος: IgG1. Ο ξενιστής
που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot. Η κάθε συσκευασία
να περιέχει 100 μl αντισώματος.

100μl

1
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7

20S Proteasome subunit alpha 6
(C8) mouse mAb (clone MCP72)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την α6 υπομονάδα του
πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / αρουραίου/ αρθροπόδων/
κουνελιού/ ζύμης. Kλώνος: MCP72. Ισότυπος: IgG1. Ο ξενιστής
που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot. Η κάθε συσκευασία
να περιέχει 100 μl αντισώματος.

100μl

1

8

Anti-Subunit Rpt6 (S8)
Polyclonal

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την Rpt6/S8
υπομονάδα του ρυθμιστικού συμπλόκου 19S ανθρώπου/ ζύμης.
Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot. Η
κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.

100μl

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 9.180,00 ευρώ

TMHMA 2: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

Σελίδα 38

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

19PROC005030952 2019-05-30
1

Protein oxidation detection kit
for Western blot

Το Kit να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (χημικά και
ανοσολογικά) για απλή και εύκολη ανοσοανίχνευση καρβονυλικών
ομάδων των πρωτεϊνών που εισάγονται μέσω οξειδωτικών
αντιδράσεων με όζον ή οξείδια του αζώτου ή με οξείδωση μετάλλου.
Μέθοδος ανίχνευσης: Χημειοφωταύγεια
Να περιέχει τα εξής αντιδραστήρια: 1X 2,4-Dinitrophenylhydrazine
(DNPH) Solution, Neutralization Solution, Mixture of Standard
Proteins with attached DNP residues,Rabbit Anti-DNP 1° Antibody,
Goat Anti-Rabbit IgG (HRP-conjugated) 2° antibody και 1X
Derivatization-Control Solution.
Το kit να παρέχει αντιδραστήρια για 200 δείγματα των 5μl ή 30 γέλες
πολυακρυλαμιδίου πάχους 1,5mm.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 1.000,00 ευρώ

Σελίδα 39

1 kit

2

19PROC005030952 2019-05-30
ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

DNA extraction kit

Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενομικού DNA από ζύμες, βακτήρια
και ζωικούς ιστούς ή κύτταρα. H απομόνωση να πραγματοποιείται με spincolumns, μέσα σε 20 λεπτά μετά την κυτταρική λύση. Το kit να ενδείκνυται
για μέγιστη ποσότητα δείγματος έως 25 mg ιστού, 5x106 κύτταρα, 2x109
βακτήρια ή 5x107 ζύμες. Η απόδοση του kit να είναι το από 6 έως 30 μg DNA
ανάλογα το δείγμα. Μετά την απομόνωση το DNA να είναι έτοιμο για
εφαρμογές PCR, Real time PCR και genotyping. Το kit να παρέχεται για 50
αντιδράσεις και να περιέχει 50 Mini Spin Columns, Proteinase K, Buffers,
Collection Tubes (2 ml).

1 Kit

9

2

Proteinase K

‘Έτοιμο προς χρήση διάλυμα πρωτεϊνάσης ευρείας εξειδίκευσης
υποστρώματος και υψηλής δραστικότητας σε ρυθμιστικά διαλύματα που
χρησιμοποιούνται συνήθως στις περισσότερες διαδικασίες απομόνωσης
DNA και RNA. Το ένζυμο να έχει συγκέντρωση 20 mg/ml και δραστικότητα
μεγαλύτερη των 600 mAU/ml στους 30°C. Ο όγκος του διαλύματος να είναι
10ml.

Συσκευασία 10ml

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 2.375,00 ευρώ

Σελίδα 40

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ DNA - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

global DNA
methylation kit

1.Να μπορεί να ανιχνεύει ποσοστά υδροξυμεθυλκυτοσίνης(5hmC) της τάξης του 0.02% σε διάταξη πλακέτας 96 βοθρίων με
μέθοδο που ομοιάζει με ELISA.
2.Να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητα 5-hmC από 10-50 ng DNA
3. Να περιέχει πρότυπα διαλύματα DNA για ποσοτικοποίηση
καθολικών επιπέδων 5-hmC (global methylation)

1 Kit

5

2

CPG DNA Modification
Kit

Kit που να περιέχει όλα τα αντιδραστήρια για την
πραγματοποίηση δισουλφιδικών τροποποιήσεων στο DNA ούτως
ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για pcr ειδική για
μεθυλίωση (MSP)

1 Kit

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 7.181,00 ευρώ

Σελίδα 41

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ DNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

1

Real
Time
mastermix με
Green

2

Πλήρες
ανάστροφης
μεταγραφής

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PCR Real Time PCR mastermix με SYBR Green,
SYBR με χρόνο ενεργοποίησης ενζύμου 3min στους 95oC,
να είναι κατάλληλο για ποσότητες cDNA: 100 ng–100 fg (και 1 pg - 100 ng total
RNA) και gDNA 50 ng–5 pg,
να περιλαμβάνει fluorescein στο ίδιο μείγμα και να περιέχει 50U/ml Tag DNA
polymerase , 0.4 mM από dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 6 mM MgCl2, 40 mM TrisHCl, pH 8.4,100 mM KCl, 20 nM fluorescein,
να είναι συμβατό με το σύστημα CFX CONNECT Bio-Rad
να έχει σταθερή απόδοση για τουλάχιστον 12 μήνες στους -20oC ή για 6 μήνες
στους 4oC, 25 ml
Συσκευασία 1000 αντιδράσεων των 50 μl, 25ml (20 φιαλίδια x 1,25 ml )
Kit Πλήρες Kit ανάστροφης μεταγραφής, να περιλαμβάνει 3 φιαλίδια με 1) MMLV
RNase H+ με αναστολέα RNAse, 2) μείγμα oligodt/random primers, 3) νερό
ελεύθερο RNAse, συνολικός χρόνος πρωτοκόλλου 40min σε βήματα 3
επωάσεων χωρίς ενδιάμεσα βήματα πιπεταρίσματος. Να επιτρέπει χρήση
αρχικής ποσότητας RNA 100fg – 1ug σε αντιδράσεις όγκου 20ul, να δίνει
αξιόπιστα & επαναλήψιμα αποτελέσματα στην real time pcr έως 7 τάξεις
μεγέθους με efficiency >99.4%, συσκευασία 100x20ul αντιδράσεις.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 3.246,00 ευρώ

Σελίδα 42

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1000 αντιδράσεις

2

1 Kit

1
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ΤΜΗΜΑ 6: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ - 33696600-1
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

SDS

≥99.9% (titration), crystalline

100gr

3

2

10% TGX Stain-Free FastCast
Kit

Kit για Παρασκευή πηκτών ηλεκτροφόρησης για σύστημα τύπου MiniProtean και
άμεση ποσοτικοποίηση στη συσκευή απεικόνισης XRS-plus

1 Kit

2

3

Tris

≥99.8% pure, συσκευασία 500gr

500g

2

4

Glycine

99.7-101% (calc. to the dried substance), συσκευασια 1Kgr

1kg

1

5

Υπόστρωμα χημειοφωταύγειας
για εμφάνιση πρωτεϊνικών
ζωνών σε Western Blotting

Να περιέχει 250 ml Peroxide Reagent και 250 ml Luminol/Enhancer Reagent

500ml

2

6

Bradford reagent

Colorimetric assay dye, 450 ml, 0.1-0.4mg/ml protein

Συσκευασία 450ml

3

7

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης

Προπαρασκευασμένες πήκτες ηλεκτροφόρησης για σύστημα τύπου MiniProtean
του εργαστηρίου μας, σύστασης 10%, 15βοθρίων, 15ul/βοθρίο, συσκευασία 10
πηκτών , διαστάσεις 8.6x6.7 cm, να επιτρέπει ποσοτικοποίηση πρωτεϊνης με
τεχνολογία stain free

Συσκευασία των 10

5

8

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης

Προπαρασκευασμένες πήκτες ηλεκτροφόρησης για σύστημα τύπου MiniProtean
του εργαστηρίου μας, σύστασης 10%, 10 βοθρίων, 50ul/βοθρίο, συσκευασία 10
πηκτών , διαστάσεις 8.6x6.7 cm, να επιτρέπει ποσοτικοποίηση πρωτεϊνης με
τεχνολογία stain free

συσκευασία 10 πηκτών

3
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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9

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης για μη
αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση

Διαβαθμισμένη σύσταση, 10 βοθρίων, 30ul/βοθρίο, συσκευασία 10 πηκτών,
διαστάσεις 8.6x6.7 cm

συσκευασία 10 πηκτών

3

10

Πρωτεϊνικός Μάρτυρας

Να περιέχει 10 ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (10–250 kD) οι οποίες να δίνουν 10
ζώνες, οι ζώνες 25 και 75 kDa να ξεχωρίζουν χρωματικά για να χρησιμεύουν ως
ζώνες αναφοράς, 50 εφαρμογές

συσκευασία 500ul

1

11

Sealing Film για μικροπλάκες
PCR 96 θέσεων

PCR Plate Sealing Film, adhesive

Συσκευασία των 100

1

12

Αντιδραστήριο για την
διαμόλυνση ευκαρυωτικών
κυττάρων(transfection) με
νουκλεϊκά οξέα

Για κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών πυκνότητας δοχείου 40-90%, χαμηλής
κυτταροτοξικότητας, για διαμόλυνση με πυρηνικό DNA, siRNA και shRNA,
συγκέντρωσης 1.5 mg/ml

1ml

1

13

NITROCELLULOSE MEMBRANE

0.2um,30cmx3.5M

τμχ

1

14

Χαρτί Ανοσοστύπωσης (Thin
Blot Paper)

ρολό 33 cm x 3 m

τμχ

2

15

Συσκευή ηλεκτροφόρησης

για πήκτες διαστάσεων 8.3 x 7.3 cm και 8.6 x 6.8 cm(προπαρασκευασμένες)

τμχ

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 6.413,00 ευρώ
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ΤΜΗΜΑ 7: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Methylation specific PCR kit

Πλήρες Kit για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, ειδική για ανίχνευση
μεθυλίωσης (methylation-specific PCR, MSP), υψηλής ακριβείας.
Να περιλαμβάνει μείγμα αντίδρασης έτοιμο προς χρήση, το οποίο να
περιέχει ειδική, γενετικώς τροποποιημένη, Taq πολυμεράση που να
αναγνωρίζει αναντιστοιχίες μονής βάσης (single-base mismatches) στο 3’
άκρο των εκκινητών κατά την πρόσδεση και την επιμήκυνση.
H Taq πολυμεράση να είναι ανενεργή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και
να απαιτείται η θερμική ενεργοποίησή της.
Το Kit να διατίθεται για 100 αντιδράσεις των 50μl.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 600,00 ευρώ

Σελίδα 45

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Kit

2
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ΤΜΗΜΑ 8: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ - 33651520-9
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αντίσωμα έναντι της
PSMD11υπομονάδας του 19S
ανθρώπου

Πολυκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει την PSMD11
υπομονάδα του ρυθμιστικού συμπλόκου 19S ανθρώπου (aa 472). Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές IHC-P, ICC/IF, WB. Η κάθε συσκευασία
να περιέχει 100 μl αντισώματος.

100μl

1

2

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κουνελιού

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες κουνελιού όλων των τάξεων. Ο
ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Mouse IgG, rat
IgG, chicken IgY < 2%. Human IgG<7%, .Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές IHC-P, WB, ELISA, IP. Η κάθε συσκευασία να περιέχει
500 μg αντισώματος (Συγκέντρωση 2 mg/ml)

500 μg

2

3

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών ποντικού

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες ποντικού (IgG H&L). Ο ξενιστής
που χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ICC, IP, Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr,
Immunomicroscopy, WB. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 1 mg
αντισώματος. (Συγκέντρωση 2 mg/ml)

1 mg

2

4

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κατσίκας

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες κατσίκας (IgG purified). Ο
ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι γαϊδούρι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr,

1 mg

1

Σελίδα 46

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Immunomicroscopy, WB, ICC/IF. Η κάθε συσκευασία να περιέχει
1 mg αντισώματος. (Συγκέντρωση 2 mg/ml)
5

Αντίσωμα έναντι της GAPDH
ανθρώπου

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη GAPDH
του ανθρώπου (Loading Control). Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές
IHC-P, IP, ELISA, WB, IHC-Fr, ICC/IF, Flow Cyt. Η κάθε
συσκευασία να περιέχει 100 μg αντισώματος (Συγκέντρωση 1
mg/ml)

100 μg

1

6

Αντίσωμα έναντι του μεταγραφικού
παράγοντα FOXO1A

Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει τομεταγραφικό
παράγοντα FOXO1A φωσφορυλιωμένο και μη. Να αναγνωρίζει
τον FOXO1A ανθρώπου και ποντικού. Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές
IHC-P, ICC/IF, WB, Flow Cyt. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100
μl αντισώματος.

100μl

1

7

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κουνελιού
συζευγμένο με χρωστική Texas Red

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με με
χρωστική Texas Red που να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες
κουνελιού (IgG H&L). Ex: 596nm, Em: 620nm Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές
ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P, IHC-Fr, Immunomicroscopy, ELISA. Η
κάθε συσκευασία να περιέχει 1mg αντισώματος (Συγκέντρωση
2 mg/ml)

1mg

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 3.643,90 ευρώ
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ΤΜΗΜΑ 9 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για προσδιορισμό
καρβονυλιωμένων Πρωτεϊνών με
τη μέθοδο ELISA

Kit με για τον προσδιορισμό καρβονυλιωμένων Πρωτεϊνών
με τη μέθοδο ELISA/ χρωματομετρική ανίχνευση.Να
παρέχονται πρότυπα διαλύματα πλήρως οξειδωμένης και
ανηγμένης πρωτεΐνης αναφοράς. Να μπορεί να ανιχνεύει
καρβονύλια σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ελάχιστης
συγκέντρωσης 10 µg/mL . Κατάλληλο για πλάσμα, ορό,
κυτταρικά εκχυλίσματα, καθαρισμένες πρωτεΐνες.

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Kit

5

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 5.231,70 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 10 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - 33696300-8
α/α

ΕΙΔΟΣ

Σελίδα 48

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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1

Percoll Solution

Μέσο βαθμιαίας πυκνότητας χαμηλού ιξώδους για την
παρασκευή κυττάρων, υποκυτταρικών σωματιδίων και
μεγαλύτερων ιών. Το χαμηλό ιξώδες του μέσου
επιτρέπει την παρασκευή κυττάρων σε
προσχηματισμένες βαθμίδες σε λίγα λεπτά
χρησιμοποιώντας χαμηλές δυνάμεις φυγοκέντρησης
(200 έως 1000 χ g). σχηματίζουν κολλοειδή (κολλοειδές
διάλυμα πυριτίας επικαλυμμένο με
πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP)), υγρό, διάλυμα,
συσκευασία 1 λίτρου

1lt

6

2

Nonidet P-40

grade for molecular biology
description non-ionic
CMC 0.08 mM(20-25°C)
HLB 13
foreign activity DNase and RNase, none detected

50ml

1

3

ALBUMIN BOVINE FRACTION V POWDER (BSA)

biological source bovine
assay ≥98%
form lyophilized powder
mol wt ~66 kDa
purified by heat shock fractionation, USA origin,
loss ≤5%,
pH 7

100gr

1

4

Aprotinin

From Bovine lung, sterility aseptically filled
form saline solution
mol wt ~6,500
solubility H2O: soluble >10 mg/Ml

5 ml

1
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5

APS

Assay ≥98%
anion traces chloride (Cl-): <10 ppm
cation traces Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm

100gr

1

6

Dthiothreitol (DTT)

Grade for molecular biology
assay ≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
mp 41-44 °C (lit.)
solubility H2O: 50 mg/mL
cation traces heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity DNase, RNase, protease, none detected

10gr

1

7

PMSF

assay ≥99.0% (T)
impurities ≤0.1% water
mp 92-95 °C

5 gr

1

8

Tetramethylethyleneoiamine (temed )

BioReagent assay ~99%
expl. lim. 9.08 %
refractive index n20/D 1.4179(lit.)
bp 120-122 °C(lit.)
mp −55 °C (lit.)
density 0.775 g/mL at 20 °C(lit.)
suitability suitable for electrophoresis

50 ml

1

9

18a-Glycyrrhetinic Acid

Αssay ≥95%

1 gr

1
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10

HEPES

assay ≥99.5% (titration)
pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range 6.8 - 8.2
pKa (25 °C) 7.5

25 gr

4

11

Silymarin

APPEARANCE YELLOW TO BROWN POWDER
SOLUBILITY
CLEAR YELLOW TO YELLOW ORANGE
SOLUTION AT 50 MG PLUS 5 ML OF ETHANOL

10g

1

12

IODOACETAMIDE

Assay ≥99% (NMR)
form crystalline
mp 92-95 °C (lit.)
solubility H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless

25gr

1

13

PBS ταμπλέτες

Total Tablet Weight 1814.5 - 2005.5 mg/tab
Appearance White
Form Round Tablet
Diameter 5/8 inches
Dissolution Time < 10.00 min _
pH 7.20 - 7.60

100 ταμπλέτες

1

14

E.D.T.A.

assay ≥99% (titration)
form powder
mp 250 °C (dec.) (lit.)
solubility water: soluble 0.4 g/L at 20 °C

100gr

2
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15

16

DMSO

Sodium Chloride

grade for molecular biology
vapor density 2.7 (vs air)
vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
form liquid

500ml

1

1 kg

1

assay ≥99.9%

Laboratory grade 99,5%+

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 5.840,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 11 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για ποσοτικό
προσδιορισμό NAD/NADH

Kit για 100 αντιδράσεις χρωματομετρικής ανίχνευσης του NAD/NADH σε
εκχυλίσματα κυττάρων ή ιστών. Ποσοτικός προσδιορισμός, χρόνος
πρωτοκόλλου 2 ώρες

1 Kit

1

2

Kit για προσδιορισμό
ενεργοτήτων SIRT1

Kit για 100 αντιδράσεις φθορομετρικής ανίχνευσης ενζυμικής
ενεργότητας της SIRT1 σε εκχυλίσματα από κυτταροκαλλιέργειες και
ιστούς, χρόνος πρωτοκόλλου 1 ώρα. Να αντιδρά με δείγματα από
ποντικό, αρουραίο, άνθρωπο

1 Kit

1

Σελίδα 52

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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3

Kit για τον ημιποσοτικό
προσδιορισμό του FOXO1

Kit για 96 αντιδράσεις χρωματομετρικής ανίχνευσης σε απομονωνένα
πυρηνικά εκχυλίσματα. Ημιποσοτικός προσδιορισμός με ευαισθησία <
5000 ng/well, χρόνος πρωτοκόλλου 3,5 ώρες. Να αντιδρά με δείγματα
από ποντικό, αρουραίο, άνθρωπο

4

Mounting Medium με DAPI
για πυρηνική χρώση
(συνεστιακή μικροσκοπία)

Mounting Medium που να διατηρεί το φθορισμό από χρωστικές FITC,
Texas Red, AMCA, Cy2, Cy3, Cy5, Alexa fluoro 488, Alexa fluoro 594, Green
fluorescent protein (GFP), tetramethyly rhodamine, R-Phycoerythrin (RPE), Phyocyanin (PC), and Allophycocyanin (APC) σε τεχνικές IHC-Fr, ICC/IF,
IHC-P. Να περιέχει χρωστική DAPI,ex.:360nm and em.: 460nm, κατάλληλη
για πυρηνική χρώση.

1 Kit

1

Συσκευασία 20ml

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 2.477,95 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 12 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για τον προσδιορισμό
προιόντων εκτεταμένης
γλυκοζυλίωσης με μέθοδο ELISA

Kit για 96 αντιδράσεις AGE (Advanced Glycation End) μέσω ανταγωνιστικής
ELISA και χρωματρομετρικής ανίχνευσης σε ορό,πλάσμα, κυτταρικό
εκχύλισμα, καθαρό πρωτεϊνικό έκλουμα, εκχύλισμα από ιστό
Ευαισθησία 0.5 µg/ml , Εύρος ανίχνευσης 0.36 µg/ml - 100 µg/ml

Σελίδα 53

ΜΟΝΑΔΑ
1 Kit

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6

19PROC005030952 2019-05-30
2

Kit για τον ποσοτικό
προσδιορισμό κυτταρικών
ελευθέρων ριζών μέσω
ανίχνευσης φθορισμού.

1 Kit

2

Να περιέχει το αντιδραστήριο 2’,7’ –dichlorofluorescin diacetate (DCFDA/
H2DCFDA)για τον προσδιορισμό κυτταρικών ελευθέρων ριζών σε
προσκολλημένα κύτταρα ή σε εναιώρημα.
Χρόνος πρωτοκόλλου 40 λεπτά. Να επαρκεί για 300 δοκιμές

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 6.523,20 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 13 - ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - 24931250-6
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

FBS

FBS SOUTH AMERICAN (CE) PET
Origin: E.U. Approved (South American)
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of Analysis
detailing Q.C results
Συσκευασια 500ml

Σελίδα 54

ΜΟΝΑΔΑ
500ml

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8
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2

DMEM, Dulbecco’s Modified DMEM (HG) W/NA PYR (CE)
Eagle Medium
For in vitro Diagnostic use (σχετικο πιστοποιητικο να επισυνάπτεται)
Glutamine: L-Glutamine
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Form: Liquid
Glucose: High Glucose
Serum Supplementation: Standard Serum Supplementation
HEPES Buffer: No HEPES
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Culture Environment: CO2
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate
Supplementation Required: Serum
pH Range: 7.0 - 7.4
Green Features: Fewer resources used, Less waste
Συσκευασια 500ml
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500ml

40
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3

RPMI 1640 MEDIUM, liquid RPMI 1640 medium, συσκευασια 500ml, Καταλληλο για In Vitro
with L-Glutamine
Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου).
Να πληρει τις παρακατω προδιαγραφες
Με L-Glutamine, Phenol Red
Χωρις HEPES
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg
pH Range: 7.0 - 7.4

500ml

5

6

Trypsin-EDTA(0.5%)

TRYPSIN-5% EDTA 10Χ
Συσκευασια 100ML

100ml

5

7

PBS

PBS (10X), pH 7.2
Συσκευασια 500 mL

500ml

8

8

Non Essential Aminoacids MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X), χωρις Γλουταμινη,
100X
Καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη
σχετικου πιστοπτοιητικου).
Συσκευασια 100ml

100ml

4
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9

DMEM, Dulbecco’s Modified
Eagle
Medium
με
γλουταμίνη
αυξημένης
σταθερότητας

DMEM high glucose,
For in vitro Diagnostic use (σχετικο πιστοποιητικο να επισυνάπτεται)
Glutamine: να περιέχει εναλλακτικό προϊόν αντί L-γλουταμίνης με
αυξημένη σταθερότητα, η οποία βελτιώνει την υγεία των κυττάρων
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Form: Liquid
Glucose: High Glucose
Serum Supplementation: Standard Serum Supplementation
HEPES Buffer: No HEPES
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Culture Environment: CO2
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate
Supplementation Required: Serum
pH Range: 6.8 - 7.2
Green Features: Fewer resources used, Less waste
Συσκευασια 500ml

500ml

15

10

Penicillin/Streptomycin
solution, 10000u (100X)

Penicillin/Streptomycin solution, 10000u (100X)
συσκευασια: 100ml

100ml

4

11

L-GLUTAMINE,
100X

100ml

4

12

Sf-9 Serum Free Medium

100ml

1
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200mM, L-GLUTAMINE, 200mM, 100X, Καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη
χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου).
Συσκευασια 100ml
Serum Free Medium, protein free, ετοιμο προς χρηση
Καταλληλο για τις κυτταρικες σειρες: Sf21, Sf9 (insect cells), Είδη: S.

19PROC005030952 2019-05-30
frugiperda, Spodoptera frugiperda
Να περιέχει γλουταμίνη. Να διασφαλίζει μακροπροθεσμα αναπτυξη
υψηλής πυκνότητας κυτταρων. Ειδικοτερα για τα κύτταρα Spodoptera
frugiperda (Sf9) να επιτυγχάνεται μέγιστη πυκνότητα κυττάρων από 9
έως 12 χ 106 κύτταρα / mL.
Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημενη
στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485
Συσκευασια 500ml
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 1.733,10 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 14 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ - 33696500-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για ανοσοκατακρήμνιση
χρωματίνης

Να περιέχει αντιδραστήρια για ενζυμική σχάση
της χρωματίνης και την ανοσοκατακρήμνισή της
με μαγνητικά σφαιρίδια

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 1100 ευρώ
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Kit

2
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ΤΜΗΜΑ 15 - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - 33696300-8
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Acetic acid

2

2-Propanol (1)

99.7%, for analysis
99.8%, for analysis

3

Methanol (2)

4
5

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.5 lit

1

2.5 lit

1

99.8%, for analysis

2.5 lit

1

Hydrochloric Acid

37%, for analysis

2.5 lit

1

Ethanol Absolute

≥99.8% for analysis

2.5 lit

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 163,00ευρώ

ΤΜΗΜΑ 16 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - 19520000-7
α/α

ΕΙΔΟΣ
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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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1

Ρύγχη, εύρος όγκου 0,1Ρύγχη, εύρος όγκου 0,1-10μL, κατάλληλα για GILSON Pipetman P2 και Ρ10,
10μL, κατάλληλα για GILSON αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +120°C, συσκευασία 1000 τεμαχίων, να
Pipetman Ρ10
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι πιστοποιημένα
για τη συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των πιπεττών

1000τεμ./ συσκ.

5

2

Ρύγχη, εύρος όγκου 2200μL, κατάλληλα για
GILSON Pipetman P20, P100,
P200.

Ρύγχη, εύρος όγκου 2-200μL, κατάλληλα για GILSON Pipetman P20, P100
και Ρ200, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +120°C, συσκευασία 1000
τεμαχίων, να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι
πιστοποιημένα για τη συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των
πιπεττών

1000τεμ./ συσκ.

5

3

Ρύγχη, εύρος όγκου 1001000μL, κατάλληλα για
GILSON Pipetman P1000.

Ρύγχη, εύρος όγκου 100-1.000μL, κατάλληλα για GILSON Pipetman P1000,
αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως +120°C, συσκευασία 1000 τεμαχίων, να
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι πιστοποιημένα
για τη συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των πιπεττών

1000τεμ./ συσκ.

5

4

Σωληνάρια φυγοκέντρου
όγκου 1,7 ml

Σωληνάρια φυγοκέντρου όγκου 1,7 ml, με ενσωματωμένο επίπεδο
καπάκι, διαφανή, με διαβάθμιση, με χώρο αναγραφής στοιχείων στο
καπάκι αλλά και το πλάϊ, από συμπολυμερές (co-polymer) πολυπροπυλένιο
για αντοχή στα χημικά, ελεύθερα πυρετογόνων /Dnase/RNAse, με αντοχή
ως τα 14.000XG και σημείο διάτρησης στο κέντρο του καπακιού 0.28mm

Συσκευασία 500τμχ

20
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5

Σωληνάρια φυγοκέντρησης
50 mL τύπου falcon

Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας 50ml,
κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις
απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το
πώμα να διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το περιβάλλον.
Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να επιτρέπει την ανταλλαγή
αερίων με το περιβάλλον. Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς
πυρετογόνα (<0.1 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο
αναγραφής στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 15500xg και πίεση 95
kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10^-5

Συσκευασία 500τμχ

6

6

Σωληνάρια φυγοκέντρησης
15ml τύπου falcon

Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας 15ml,
κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις
απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το
πώμα να διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το περιβάλλον.
Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να επιτρέπει την ανταλλαγή
αερίων με το περιβάλλον. Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς
πυρετογόνα (<0.1 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο
αναγραφής στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 12000xg και πίεση 95
kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10^-5

Συσκευασία 500τμχ

5

7

cryogenic vials

Κρυοφιαλίδια με χωρητικότητα 1.2ml αποστειρωμένα με επίπεδο
αποστείρωσης SAL = 10^-5, αυτοστηριζόμενα, με εξωτερικό βιδωτό πώμα
και φλάντζα ασφαλούς κλεισίματος, με κωνικό πυθμένα, με μαύρες
διαβαθμίσεις, από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε θερμοκρασία -196oC, με
λευκό χώρο αναγραφής στοιχείων, ελεύθερα πυρετογόνων / human DNA/
Dnases/ RNAses

Συσκευασία 500τμχ

2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 1.893,00 ευρώ

Σελίδα 61

19PROC005030952 2019-05-30

ΤΜΗΜΑ 17 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - 19520000-7
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 250 ml,
75 cm², από πολυστυρένιο, με βιδωτό
πώμα, φίλτρο, αποστειρωμένες.

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των
250ml/75 cm². Να είναι αποστειρωμένες, μη κυτταροτοξικές,
ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Να
φέρουν πώμα με φίλτρο μεμβράνης διαμέτρου πόρων 0.2 μm
και λαιμό που να αποτρέπει την διάβρεξη του πώματος με
καλλιεργητικό υλικό, για προστασία από επιμολύνσεις. Η
εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για
την προσκόλληση των κυττάρων (TC treated).

1 τμχ

750τμχ

2

Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας, από
πολυστυρένιο, διαστάσεων 100X20
mm

Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας διαμέτρου 100mm και ύψους
20mm. Να είναι αποστειρωμένα, μη κυτταροτοξικά, ελεύθερα
πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Η εσωτερική
επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για την
προσκόλληση των κυττάρων (TC treated).

1τμχ

270τμχ
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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3

Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6
θέσεων, από πολυστυρένιο,
αποστειρωμένες, με καπάκι, σε
ατομική συσκευασία

Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των 6
θέσεων με καπάκι. Να είναι αποστειρωμένες, μη
κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/
Dnases/ RNAses. Η εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά
επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των
κυττάρων (TC treated). Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση των
θέσεων και καπάκι που να τοποθετείται προς μία μόνο
κατεύθυνση πάνω στην μικροπλάκα για προστασία από
επιμολύνσεις. Συσκευασμένες ανά μία.

1 τμχ

360τμχ

4

Μικροπλάκες για μέτρηση φθορισμού
μαύρες

Μικροπλάκες για μέτρηση φθορισμού μαύρες, 96 θέσεων (flat
bottom), κατάλληλες για TECAN -SAFIRE II Reader

1τμχ

80

5

Μικροπλάκες 96 θέσεων

Μικροπλάκες 96 θέσεων για ELISA 96 θέσεων (flat bottom),
κατάλληλες για TECAN -SAFIRE II Reader

1 τμχ

200

6

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 5 ml

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές, αποστειρωμένες 5 ml, με
συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι),
βαθμονομημένες (1/5), συσκευασμένες ανά μία, ελεύθερες
από ανιχνεύσιμες Dnases, RNAses, human DNA, μη
πυρογενείς, μη κυτταροτοξικές.

1 τμχ

1200

7

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 10 ml

Πιπέτες πλαστικές, αποστειρωμένες 10 ml, με συνθετικό
υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι),
βαθμονομημένες (1/10), συσκευασμένες ανά μία, μη
κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/
Dnases/ RNAses.

1 τμχ

2000τμχ

8

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 25 ml

Με συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό ή βαμβάκι,
βαθμονομημένες (2/10), συσκευασμένες ανά μία, ελεύθερες

1 τμχ

1200
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από ανθρώπινο DNA/DΝase/RNAse, μη πυρογόνες, μη
κυτταροτοξικές
9

Φιαλίδια πολυστυρενίου 30ml

Φιαλίδια πολυστυρενίου τύπου universal 30ml
αυτοστεκούμενα, με κωνικό πυθμένα, 25 x 90mm, λευκό
βιδωτό καπάκι, για φυγοκεντρήσεις χαμηλών ταχυτήτων

1 τμχ

1200τμχ

10

Πλαστικές πιπέττες Pasteur με πουάρ
(3,5ml)

Πλαστικές πιπέττες Pasteur όγκου 3,5ml με πουάρ ,
αποστειρωμένες, συσκευασμένες ανά μια

1 τμχ

1000τμχ

11

Φιαλίδια πολυστυρενίου 7ml

7ml PS "Bijou" Container with Plain Label, Flat Bottom
(18,0/50mm)
Συσκευασία των 700τμχ

1 τμχ

700τμχ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 4.345,00 ευρώ
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ΤΜΗΜΑ 18 - ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - 18424300-0
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα ,
μίας χρήσης

Να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε χημικά με βάση το
πρότυπο ΕΝ374,να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ
455-μέρος 1-4 και ASTM F1671, να φέρουν σήμανση CΕ, να
διατίθενται σε όλα τα μεγέθη S,M,L,XL. Να κατατεθεί
πρωτότυπο φυλλάδιο του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί , ως
δείγμα, μία ακέραια συσκευασία γαντιών για έλεγχο της
ανθεκτικότητας. Συσκευασία των 100- 200 τεμαχίων.

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 τεμ.

4000

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 264,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 19 - ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - 33793000-5
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φιάλες τύπου Duran με βιδωτό καπάκι
500 mL

500 mL,borosilicate glass 3.3

τμχ

5

2

Φιάλες τύπου Duran με βιδωτό καπάκι
1000ml

1000ml,borosilicate glass 3.3

τμχ

5
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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3

Γυάλινες Πιπέτες τύπου Pasteur, μήκος
225 mm

μήκος 225 mm

τμχ

6000

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 302,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 20 - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - 33790000-4
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Ταινία αποστείρωσης

Αυτοκόλλητη ταινία – δείκτης για την διαδικασία αποστείρωσης με την
μέθοδο του ατμού.Διαστάσεις : 50m Χ 25mm ή 55m X19mm

1τμχ

10

2

Σακούλες αποστείρωσης

Χωρητικότητας 60 λιτρων

1τμχ

500

3

Vial container 91 θέσεων

container 91 θέσεων για vials χωρητικότητας 1.2ml, πολυπροπυλενίου,
με διάφανο καπάκι και κατάλληλο για αποθήκευση υπό ψύξη, με
integrated divider

1τμχ

10

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 390,00 ευρώ
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΤΜΗΜΑ 21 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ - 33141500-5
α/α

ΕΙΔΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φιαλίδια EDTA 9ml

K3 EDTA, 92x16 mm, red EU code,paper label, Sample volume 9
ml, Diameter 16 mm, Length including cap 108 mm, Length
excluding cap 92 mm, Length including cap and, plunger 129 mm
Product material Polypropylene (PP)
Colour Transparent, Cap of High Density Polyethylene (HD-PE),
Satisfies the requirement IATA, ADR, in accordance with MDD or
IVDD, CE certified, sterile,Lot or serial number batched

Συσκευασία των 500

2

2

Βελόνες αιμοληψίας τύπου
πεταλούδας

needle 21G with a long tube and
assembled Multi-Adapter 14.1205, DEHP-free Product in
accordance with
MDD or IVDD Medical Device
CE certified CE0124
Sterilisation sterile
Pyrogen-free Pyrogen-free

Συσκευασία των 500

1

3

Δοχείο απόρριψης υλικών
αιμοληψίας

Product material Polypropylene (PP)
Satisfies the requirement TRBA 250, UN, DIN EN, ISO 23907

τμχ

5

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 480,00 ευρώ
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΤΜΗΜΑ 22 - ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ - 38437000-7
α/α

ΕΙΔΟΣ
1 8-κάναλη πιπέττα όγκου 10100μl

Σελίδα 68

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1. Nα έχει 8 κανάλια και να καλύπτει εύρος όγκου 10-100ul
2. Να διαθέτει παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των
ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία
της χρήσης και να είναι αποστειρώσιμη στους 121οC χωρίς
αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη εισαγωγή
του ρύγχους
4. Να επιτρέπει τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του ιξώδους
και της πυκνότητας του δείγματος
5. H απόκλιση να είναι ±2% στα 10ul και το βήμα ρύθμισης να είναι
0.1ul
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό
εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την τεχνική
υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών καθώς και
ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη
διάθεσή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν
τα σχετικά στοιχεία.

τμχ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
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2 8-κάναλη πιπέττα όγκου 30300μl
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1. Nα έχει 8 κανάλια και να καλύπτει εύρος όγκου 30-300ul
2. Να διαθέτει παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των
ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία της
χρήσης και να είναι αποστειρώσιμη στους 121οC χωρίς
αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη εισαγωγή του
ρύγχους
4. Να επιτρέπει τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του ιξώδους και
της πυκνότητας του δείγματος
5. H απόκλιση να είναι ±1% στα 30ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 0.2ul
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό
εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την τεχνική
υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών καθώς και
ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη
διάθεσή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.

τμχ

2
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3 Πιπεταδόρος
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1. Να δέχεται πιπέτες στο εύρος 0.1 – 100 mL
2. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου συνεχούς χρήσης
τουλάχιστον 6 ωρών
3. Το βάρος να μην υπερβαίνει τα 160gr για καλύτερη εργονομία
4. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη στάθμης μπαταρίας και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης
5. Να επιτρέπει ρύθμιση της ταχύτητας εκρόφησης
6. Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή,
κατάλληλο υποδοχέα τοίχου, στήριγμα πάγκου και τουλάχιστον 2 φίλτρα
0.45um.
7. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό
εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την τεχνική
υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών καθώς και
ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη
διάθεσή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.

τμχ

2
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4 Σετ 3 πιπετών ρυθμιζόμενου 1. Το κάθε σετ να περιλαμβάνει 3 πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου ως εξής: 2όγκου (20ul-200ul-1000ul)
20ul, 20-200ul, 100-1000ul
2. Να διαθέτουν παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με μεγέθυνση των
ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον χειριστή κατά τη διαδικασία της
χρήσης και να είναι αποστειρώσιμες στους 121οC χωρίς
αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη εισαγωγή του
ρύγχους
4. Για την πιπέτα 2-20ul, η απόκλιση να είναι ±1.5% στα 2ul και το βήμα
ρύθμισης να είναι 0.02ul
5. Για την πιπέτα 20-200ul, η απόκλιση να είναι ±0.7% στα 20ul και το
βήμα ρύθμισης να είναι 0.2ul
6. Για την πιπέτα 100-1000ul, η απόκλιση να είναι ±0.6% στα 100ul και το
βήμα ρύθμισης να είναι 1ul
7. Να επιτρέπουν τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του ιξώδους και
της πυκνότητας του δείγματος
8. Να έχουν υποστεί δοκιμές ανθεκτικότητας από τον κατασκευαστή για
τουλάχιστον 100,000 προσαρτήσεις και απορρίψεις ρυγχών, τουλάχιστον
200,000 χρήσεις, τουλάχιστον 50,000 αλλαγές ρύθμισης όγκου, να είναι
ανθεκτικές σε περισσότερους από 175 κύκλους αποστείρωσης στους
121οC και η εξωτερική επιφάνεια να είναι ανθεκτική σε οργανικούς
διαλύτες, ισχυρά οξέα και βάσεις, μεταξύ άλλων και σε υδροχλωρικό οξύ,
θειικό οξύ, μεθανόλη, ακετονιτρίλιο κ.α.
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό προσωπικό
εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την τεχνική
υποστήριξη και συντήρηση των προσφερόμενων ειδών καθώς και
ισχύουσα επιστολή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη
διάθεσή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.
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τμχ

2
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 4.260,00 ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI -ΤΕΥΔ
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 φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99220976]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ,11635]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Καλατζή Φωτεινή]
- Τηλέφωνο: [210 7273868]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [fotkalatzi@eie.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.eie.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Προμήθεια ερευνητικών αναλωσίμων και εργαστηριακών αναλωσίμων (CPV 33696500-0,
33696600-1, 33651520-9, 33696300-8, 24931250-6, 19520000-7, 38437000-7, 33790000-4,
18424300-0, 33793000-5, 33141500-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 19REQ004899554
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 22]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
2941/30.5.2019
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηii;
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 περίπτωση:
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
κατάλογοiii:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
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Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
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:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv
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 αναθέσει []Ναι []Όχι
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 καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου 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):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]vi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
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:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):
[……][……][……]
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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
δικαίου;
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 καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα(σύμφωνα με το
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010)
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:

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
εγκατάστασής του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

[....……]

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες
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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 αναφέρονται, 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 δωρεάν
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για τον
προσδιορισμό
των επιπέδων
του 20S
πρωτεασώματος
σε βιολογικά
δείγματα με τη
χρήση της
τεχνικής
sandwich elisa

Να επιτρέπει την σύγκριση των επιπέδων του 20S
πρωτεασώματος σε δείγματα πλάσματος/ ορού σχετιζόμενα
με συγκεκριμένες ασθένειες με δείγματα από υγιείς
μάρτυρες. Επιπρόσθετα, να επιτρέπει τη διερεύνηση της
μεταβολής των επιπέδων του 20S πρωτεασώματος σε μη
φυσιολογικές κυτταρικές σειρές/ ιστούς. Ειδικό έναντι
ανθρώπινης προέλευσης δείγματος.

2

Φθορογόνο
πεπτιδικό
υπόστρωμα SucLLVY-AMC για
τον έλεγχο
πρωτεασωμικής

Ex 380nm, Em 460nm, καθαρότητας>97%, Mr 763.9,
lyophilized, soluble in DMSO(at least 5mM)

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ
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ενεργότητας
τύπου
χυμοτρυψίνης

3

Αναστολέας
Καθαρότητας >98% ,να διαλύεται σε DMSO (25mg/ml) ή
Πρωτεασώματος 100% αιθανόλη (25mg/ml)
MG132

4

20S Proteasome
subunit beta5,
rabbit pAb

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την β5 υπομονάδα
του ανθρώπινου πρωτεασώματος 20s. Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot. Η κάθε
συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.

5

20S
PROTEASOME
b2 subunit, mAb
(MCP168)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την β2 υπομονάδα
του πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / ζύμης. Kλώνος:
MCP168. Ισότυπος: IgG1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να
είναι ποντίκι. Να εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας
και Western Blot. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl
αντισώματος.

6

20S Proteasome
subunit alpha7
(C8) mouse mAb
(clone MCP72)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την α7 υπομονάδα
του πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / αρουραίου/
αρθροπόδων/ κουνελιού/ ζύμης. Kλώνος: MCP72. Ισότυπος:
IgG1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot.
Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.
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7

20S Proteasome
subunit alpha 6
(C8) mouse mAb
(clone MCP72)

Μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την α6 υπομονάδα
του πρωτεασώματος 20s ανθρώπου / αρουραίου/
αρθροπόδων/ κουνελιού/ ζύμης. Kλώνος: MCP72. Ισότυπος:
IgG1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot.
Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.

8

Anti-Subunit
Rpt6 (S8)
Polyclonal

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την Rpt6/S8
υπομονάδα του ρυθμιστικού συμπλόκου 19S ανθρώπου/
ζύμης. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και Western Blot.
Η κάθε συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.
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TMHMA 2: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Protein
oxidation
detection kit
for Western
blot

Το Kit να παρέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (χημικά
και ανοσολογικά) για απλή και εύκολη ανοσοανίχνευση
καρβονυλικών ομάδων των πρωτεϊνών που εισάγονται μέσω
οξειδωτικών αντιδράσεων με όζον ή οξείδια του αζώτου ή με
οξείδωση μετάλλου.
Μέθοδος ανίχνευσης: Χημειοφωταύγεια
Να περιέχει τα εξής αντιδραστήρια: 1X 2,4Dinitrophenylhydrazine (DNPH) Solution, Neutralization
Solution, Mixture of Standard Proteins with attached DNP
residues,Rabbit Anti-DNP 1° Antibody, Goat Anti-Rabbit IgG
(HRP-conjugated) 2° antibody και 1X Derivatization-Control
Solution.
Το kit να παρέχει αντιδραστήρια για 200 δείγματα των 5μl ή
30 γέλες πολυακρυλαμιδίου πάχους 1,5mm.
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ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

DNA
extraction kit

Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενομικού DNA από
ζύμες, βακτήρια και ζωικούς ιστούς ή κύτταρα. H απομόνωση
να πραγματοποιείται με spin-columns, μέσα σε 20 λεπτά μετά
την κυτταρική λύση. Το kit να ενδείκνυται για μέγιστη
ποσότητα δείγματος έως 25 mg ιστού, 5x106 κύτταρα, 2x109
βακτήρια ή 5x107 ζύμες. Η απόδοση του kit να είναι το από 6
έως 30 μg DNA ανάλογα το δείγμα. Μετά την απομόνωση το
DNA να είναι έτοιμο για εφαρμογές PCR, Real time PCR και
genotyping. Το kit να παρέχεται για 50 αντιδράσεις και να
περιέχει 50 Mini Spin Columns, Proteinase K, Buffers,
Collection Tubes (2 ml).

2

Proteinase K

‘Έτοιμο προς χρήση διάλυμα πρωτεϊνάσης ευρείας
εξειδίκευσης υποστρώματος και υψηλής δραστικότητας σε
ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις
περισσότερες διαδικασίες απομόνωσης DNA και RNA. Το
ένζυμο να έχει συγκέντρωση 20 mg/ml και δραστικότητα
μεγαλύτερη των 600 mAU/ml στους 30°C. Ο όγκος του
διαλύματος να είναι 10ml.
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ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ DNA
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

global DNA
methylation
kit

1.Να μπορεί να ανιχνεύει ποσοστά υδροξυμεθυλκυτοσίνης(5hmC) της τάξης του 0.02% σε διάταξη πλακέτας 96 βοθρίων
με μέθοδο που ομοιάζει με ELISA.
2.Να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητα 5-hmC από 10-50 ng
DNA
3. Να περιέχει πρότυπα διαλύματα DNA για ποσοτικοποίηση
καθολικών επιπέδων 5-hmC (global methylation)

2

CPG DNA
Modification
Kit

Kit που να περιέχει όλα τα αντιδραστήρια για την
πραγματοποίηση δισουλφιδικών τροποποιήσεων στο DNA
ούτως ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για pcr ειδική
για μεθυλίωση (MSP)
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ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ DNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
A/A

ΕΙΔΟΣ

1

Real Time PCR Real Time PCR mastermix με SYBR Green,
mastermix με με χρόνο ενεργοποίησης ενζύμου 3min στους 95oC,
SYBR Green
να είναι κατάλληλο για ποσότητες cDNA: 100 ng–100 fg (και 1
pg - 100 ng total RNA) και gDNA 50 ng–5 pg,
να περιλαμβάνει fluorescein στο ίδιο μείγμα και να περιέχει
50U/ml Tag DNA polymerase , 0.4 mM από dATP, dCTP, dGTP,
dTTP, 6 mM MgCl2, 40 mM Tris-HCl, pH 8.4,100 mM KCl, 20
nM fluorescein,
να είναι συμβατό με το σύστημα CFX CONNECT Bio-Rad
να έχει σταθερή απόδοση για τουλάχιστον 12 μήνες στους 20oC ή για 6 μήνες στους 4oC, 25 ml
Συσκευασία 1000 αντιδράσεων των 50 μl, 25ml (20 φιαλίδια x
1,25 ml )

2

Πλήρες
Kit Πλήρες Kit ανάστροφης μεταγραφής, να περιλαμβάνει 3
ανάστροφης
φιαλίδια με 1) MMLV RNase H+ με αναστολέα RNAse, 2)
μεταγραφής
μείγμα oligodt/random primers, 3) νερό ελεύθερο RNAse,
συνολικός χρόνος πρωτοκόλλου 40min σε βήματα 3
επωάσεων χωρίς ενδιάμεσα βήματα πιπεταρίσματος. Να
επιτρέπει χρήση αρχικής ποσότητας RNA 100fg – 1ug σε
αντιδράσεις όγκου 20ul, να δίνει αξιόπιστα & επαναλήψιμα
αποτελέσματα στην real time pcr έως 7 τάξεις μεγέθους με
efficiency >99.4%, συσκευασία 100x20ul αντιδράσεις.
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ΤΜΗΜΑ 6: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

SDS

≥99.9% (titration), crystalline

2

10% TGX Stain-Free
FastCast Kit

Kit για Παρασκευή πηκτών ηλεκτροφόρησης για
σύστημα τύπου MiniProtean και άμεση
ποσοτικοποίηση στη συσκευή απεικόνισης XRS-plus

3

Tris

≥99.8% pure, συσκευασία 500gr

4

Glycine

99.7-101% (calc. to the dried substance), συσκευασια
1Kgr

5

Υπόστρωμα
χημειοφωταύγειας για
εμφάνιση πρωτεϊνικών
ζωνών σε Western
Blotting

Να περιέχει 250 ml Peroxide Reagent και 250 ml
Luminol/Enhancer Reagent

6

Bradford reagent

Colorimetric assay dye, 450 ml, 0.1-0.4mg/ml protein
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7

Προπαρασκευασμένες
πήκτες
ηλεκτροφόρησης

Προπαρασκευασμένες πήκτες ηλεκτροφόρησης για
σύστημα τύπου MiniProtean του εργαστηρίου μας,
σύστασης 10%, 15βοθρίων, 15ul/βοθρίο, συσκευασία
10 πηκτών , διαστάσεις 8.6x6.7 cm, να επιτρέπει
ποσοτικοποίηση πρωτεϊνης με τεχνολογία stain free

8

Προπαρασκευασμένες
πήκτες
ηλεκτροφόρησης

Προπαρασκευασμένες πήκτες ηλεκτροφόρησης για
σύστημα τύπου MiniProtean του εργαστηρίου μας,
σύστασης 10%, 10 βοθρίων, 50ul/βοθρίο, συσκευασία
10 πηκτών , διαστάσεις 8.6x6.7 cm, να επιτρέπει
ποσοτικοποίηση πρωτεϊνης με τεχνολογία stain free

9

Προπαρασκευασμένες
πήκτες
ηλεκτροφόρησης για
μη αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση

Διαβαθμισμένη σύσταση, 10 βοθρίων, 30ul/βοθρίο,
συσκευασία 10 πηκτών, διαστάσεις 8.6x6.7 cm

10

Πρωτεϊνικός
Μάρτυρας

Να περιέχει 10 ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (10–250
kD) οι οποίες να δίνουν 10 ζώνες, οι ζώνες 25 και 75
kDa να ξεχωρίζουν χρωματικά για να χρησιμεύουν ως
ζώνες αναφοράς, 50 εφαρμογές

11

Sealing Film για
μικροπλάκες PCR 96
θέσεων

PCR Plate Sealing Film, adhesive
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12

Αντιδραστήριο για την
διαμόλυνση
ευκαρυωτικών
κυττάρων(transfection)
με νουκλεϊκά οξέα

Για κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών πυκνότητας
δοχείου 40-90%, χαμηλής κυτταροτοξικότητας, για
διαμόλυνση με πυρηνικό DNA, siRNA και shRNA,
συγκέντρωσης 1.5 mg/ml

13

NITROCELLULOSE
MEMBRANE

0.2um,30cmx3.5M

14

Χαρτί Ανοσοστύπωσης
(Thin Blot Paper)

ρολό 33 cm x 3 m

15

Συσκευή
ηλεκτροφόρησης

για πήκτες διαστάσεων 8.3 x 7.3 cm και 8.6 x 6.8
cm(προπαρασκευασμένες)
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ΤΜΗΜΑ 7: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Methylation
specific PCR kit

Πλήρες Kit για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, ειδική
για ανίχνευση μεθυλίωσης (methylation-specific PCR, MSP),
υψηλής
ακριβείας.
Να περιλαμβάνει μείγμα αντίδρασης έτοιμο προς χρήση, το
οποίο να περιέχει ειδική, γενετικώς τροποποιημένη, Taq
πολυμεράση που να αναγνωρίζει αναντιστοιχίες μονής
βάσης (single-base mismatches) στο 3’ άκρο των εκκινητών
κατά
την
πρόσδεση
και
την
επιμήκυνση.
H Taq πολυμεράση να είναι ανενεργή σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος και να απαιτείται η θερμική ενεργοποίησή
της.
Το Kit να διατίθεται για 100 αντιδράσεις των 50μl.
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ΤΜΗΜΑ 8: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Αντίσωμα έναντι της Πολυκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει την PSMD11
PSMD11υπομονάδας υπομονάδα του ρυθμιστικού συμπλόκου 19S ανθρώπου (aa 4του 19S ανθρώπου
72). Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές IHC-P, ICC/IF, WB. Η κάθε
συσκευασία να περιέχει 100 μl αντισώματος.

2

Δευτερογενές
αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών
κουνελιού

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες κουνελιού όλων των τάξεων. Ο
ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Mouse IgG,
rat IgG, chicken IgY < 2%. Human IgG<7%, .Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές IHC-P, WB, ELISA, IP. Η κάθε συσκευασία να περιέχει
500 μg αντισώματος (Συγκέντρωση 2 mg/ml)

3

Δευτερογενές
αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών
ποντικού

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες ποντικού (IgG H&L). Ο ξενιστής
που χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ICC, IP, Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr,
Immunomicroscopy, WB. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 1 mg
αντισώματος. (Συγκέντρωση 2 mg/ml)

4

Δευτερογενές
αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών
κατσίκας

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με HRP που
να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες κατσίκας (IgG purified). Ο
ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι γαϊδούρι. Να
εφαρμόζεται σε τεχνικές Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr,
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Immunomicroscopy, WB, ICC/IF. Η κάθε συσκευασία να
περιέχει 1 mg αντισώματος. (Συγκέντρωση 2 mg/ml)
5

Αντίσωμα έναντι της
GAPDH ανθρώπου

Πολυκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη
GAPDH του ανθρώπου (Loading Control). Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές IHC-P, IP, ELISA, WB, IHC-Fr, ICC/IF, Flow Cyt. Η κάθε
συσκευασία να περιέχει 100 μg αντισώματος (Συγκέντρωση 1
mg/ml)

6

Αντίσωμα έναντι του
μεταγραφικού
παράγοντα FOXO1A

Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει τομεταγραφικό
παράγοντα FOXO1A φωσφορυλιωμένο και μη. Να
αναγνωρίζει τον FOXO1A ανθρώπου και ποντικού. Ο ξενιστής
που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές IHC-P, ICC/IF, WB, Flow Cyt. Η κάθε συσκευασία να
περιέχει 100 μl αντισώματος.

7

Δευτερογενές
αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών
κουνελιού
συζευγμένο με
χρωστική Texas Red

Δευτερογενές πολυκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με με
χρωστική Texas Red που να αντιδρά με ανοσοσφαιρίνες
κουνελιού (IgG H&L). Ex: 596nm, Em: 620nm Ο ξενιστής που
χρησιμοποιήθηκε να είναι κατσίκα. Να εφαρμόζεται σε
τεχνικές ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P, IHC-Fr, Immunomicroscopy,
ELISA. Η κάθε συσκευασία να περιέχει 1mg αντισώματος
(Συγκέντρωση 2 mg/ml)
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ΤΜΗΜΑ 9 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit
για
προσδιορισμό
καρβονυλιωμένων
Πρωτεϊνών με τη
μέθοδο ELISA

Kit με για τον προσδιορισμό καρβονυλιωμένων Πρωτεϊνών με τη
μέθοδο ELISA/ χρωματομετρική ανίχνευση.Να παρέχονται
πρότυπα διαλύματα πλήρως οξειδωμένης και ανηγμένης
πρωτεΐνης αναφοράς. Να μπορεί να ανιχνεύει καρβονύλια σε
πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ελάχιστης συγκέντρωσης 10 µg/mL.
Κατάλληλο για πλάσμα, ορό, κυτταρικά εκχυλίσματα,
καθαρισμένες πρωτεΐνες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 10 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Μέσο βαθμιαίας πυκνότητας χαμηλού ιξώδους για την
παρασκευή κυττάρων, υποκυτταρικών σωματιδίων και
μεγαλύτερων ιών. Το χαμηλό ιξώδες του μέσου
επιτρέπει την παρασκευή κυττάρων σε
προσχηματισμένες βαθμίδες σε λίγα λεπτά
χρησιμοποιώντας χαμηλές δυνάμεις φυγοκέντρησης

Percoll Solution
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(200 έως 1000 χ g). σχηματίζουν κολλοειδή (κολλοειδές
διάλυμα πυριτίας επικαλυμμένο με
πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP)), υγρό, διάλυμα,
συσκευασία 1 λίτρου
2

Nonidet P-40

grade for molecular biology
description non-ionic
CMC 0.08 mM(20-25°C)
HLB 13
foreign activity DNase and RNase, none detected

3

ALBUMIN BOVINE FRACTION
V POWDER (BSA)

biological source bovine
assay ≥98%
form lyophilized powder
mol wt ~66 kDa
purified by heat shock fractionation, USA origin,
loss ≤5%,
pH 7

4

Aprotinin

From Bovine lung, sterility aseptically filled
form saline solution
mol wt ~6,500
solubility H2O: soluble >10 mg/Ml

5

APS

Assay ≥98%
anion traces chloride (Cl-): <10 ppm
cation traces Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
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6

Dthiothreitol (DTT)

Grade for molecular biology
assay ≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
mp 41-44 °C (lit.)
solubility H2O: 50 mg/mL
cation traces heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity DNase, RNase, protease, none detected

7

PMSF

assay ≥99.0% (T)
impurities ≤0.1% water
mp 92-95 °C

8

Tetramethylethyleneoiamine BioReagent assay ~99%
(temed )
expl. lim. 9.08 %
refractive index n20/D 1.4179(lit.)
bp 120-122 °C(lit.)
mp −55 °C (lit.)
density 0.775 g/mL at 20 °C(lit.)
suitability suitable for electrophoresis

9

18a-Glycyrrhetinic Acid

Αssay ≥95%

10

HEPES

assay ≥99.5% (titration)
pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range 6.8 - 8.2
pKa (25 °C) 7.5
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11

Silymarin

APPEARANCE YELLOW TO BROWN POWDER
SOLUBILITY
CLEAR YELLOW TO YELLOW ORANGE
SOLUTION AT 50 MG PLUS 5 ML OF ETHANOL

12

IODOACETAMIDE

Assay ≥99% (NMR)
form crystalline
mp 92-95 °C (lit.)
solubility H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless

13

PBS ταμπλέτες

Total Tablet Weight 1814.5 - 2005.5 mg/tab
Appearance White
Form Round Tablet
Diameter 5/8 inches
Dissolution Time < 10.00 min _
pH 7.20 - 7.60

14

E.D.T.A.

assay ≥99% (titration)
form powder
mp 250 °C (dec.) (lit.)
solubility water: soluble 0.4 g/L at 20 °C

15

DMSO

grade for molecular biology
vapor density 2.7 (vs air)
vapor pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
form liquid

16

Sodium Chloride
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Laboratory grade 99,5%+

assay ≥99.9%
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ΤΜΗΜΑ 11 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για ποσοτικό
προσδιορισμό NAD/NADH

Kit για 100 αντιδράσεις χρωματομετρικής ανίχνευσης
του NAD/NADH σε εκχυλίσματα κυττάρων ή ιστών.
Ποσοτικός προσδιορισμός, χρόνος πρωτοκόλλου 2
ώρες

2

Kit για προσδιορισμό
ενεργοτήτων SIRT1

Kit για 100 αντιδράσεις φθορομετρικής ανίχνευσης
ενζυμικής ενεργότητας της SIRT1 σε εκχυλίσματα από
κυτταροκαλλιέργειες και ιστούς, χρόνος πρωτοκόλλου
1 ώρα. Να αντιδρά με δείγματα από ποντικό,
αρουραίο, άνθρωπο

3

Kit για τον ημιποσοτικό
προσδιορισμό του FOXO1

Kit για 96 αντιδράσεις χρωματομετρικής ανίχνευσης
σε απομονωνένα πυρηνικά εκχυλίσματα.
Ημιποσοτικός προσδιορισμός με ευαισθησία < 5000
ng/well, χρόνος πρωτοκόλλου 3,5 ώρες. Να αντιδρά
με δείγματα από ποντικό, αρουραίο, άνθρωπο

4

Mounting Medium με DAPI
για πυρηνική χρώση
(συνεστιακή μικροσκοπία)

Mounting Medium που να διατηρεί το φθορισμό από
χρωστικές FITC, Texas Red, AMCA, Cy2, Cy3, Cy5,
Alexa fluoro 488, Alexa fluoro 594, Green fluorescent
protein (GFP), tetramethyly rhodamine, RPhycoerythrin (R-PE), Phyocyanin (PC), and
Allophycocyanin (APC) σε τεχνικές IHC-Fr, ICC/IF, IHC-
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P. Να περιέχει χρωστική DAPI,ex.:360nm and em.:
460nm, κατάλληλη για πυρηνική χρώση.
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ΤΜΗΜΑ 12 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Kit για τον προσδιορισμό
προιόντων εκτεταμένης
γλυκοζυλίωσης με μέθοδο
ELISA

Kit για 96 αντιδράσεις AGE (Advanced Glycation End)
μέσω ανταγωνιστικής ELISA και χρωματρομετρικής
ανίχνευσης σε ορό,πλάσμα, κυτταρικό εκχύλισμα,
καθαρό πρωτεϊνικό έκλουμα, εκχύλισμα από ιστό
Ευαισθησία 0.5 µg/ml , Εύρος ανίχνευσης 0.36 µg/ml
- 100 µg/ml

2

Kit για τον ποσοτικό
προσδιορισμό κυτταρικών
ελευθέρων ριζών μέσω
ανίχνευσης φθορισμού.

Να περιέχει το αντιδραστήριο 2’,7’ –dichlorofluorescin
diacetate (DCFDA/ H2DCFDA)για τον προσδιορισμό
κυτταρικών ελευθέρων ριζών σε προσκολλημένα
κύτταρα ή σε εναιώρημα.
Χρόνος πρωτοκόλλου 40 λεπτά. Να επαρκεί για 300
δοκιμές

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 13 - ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ
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1

FBS

2

DMEM,
Dulbecco’s DMEM (HG) W/NA PYR (CE)
Modified Eagle Medium
For in vitro Diagnostic use (σχετικο πιστοποιητικο να
επισυνάπτεται)
Glutamine: L-Glutamine
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Form: Liquid
Glucose: High Glucose
Serum Supplementation: Standard Serum
Supplementation
HEPES Buffer: No HEPES
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Culture Environment: CO2
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate
Supplementation Required: Serum
pH Range: 7.0 - 7.4
Green Features: Fewer resources used, Less waste
Συσκευασια 500ml
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FBS SOUTH AMERICAN (CE) PET
Origin: E.U. Approved (South American)
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a
Certificate of Analysis detailing Q.C results
Συσκευασια 500ml
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3

RPMI 1640 MEDIUM, liquid RPMI 1640 medium, συσκευασια 500ml, Καταλληλο
with L-Glutamine
για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η
επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου).
Να πληρει τις παρακατω προδιαγραφες
Με L-Glutamine, Phenol Red
Χωρις HEPES
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg
pH Range: 7.0 - 7.4

6

Trypsin-EDTA(0.5%)

TRYPSIN-5% EDTA 10Χ
Συσκευασια 100ML

7

PBS

PBS (10X), pH 7.2
Συσκευασια 500 mL

8

Non Essential Aminoacids MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X), χωρις
100X
Γλουταμινη, Καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη
χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου
πιστοπτοιητικου).
Συσκευασια 100ml

9

DMEM,
Dulbecco’s DMEM high glucose,
Modified Eagle Medium με For in vitro Diagnostic use (σχετικο πιστοποιητικο να
γλουταμίνη
αυξημένης επισυνάπτεται)
σταθερότητας
Glutamine: να περιέχει εναλλακτικό προϊόν αντί Lγλουταμίνης με αυξημένη σταθερότητα, η οποία
βελτιώνει την υγεία των κυττάρων
Phenol Red Indicator: Phenol Red
Form: Liquid
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Glucose: High Glucose
Serum Supplementation: Standard Serum
Supplementation
HEPES Buffer: No HEPES
Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate
Classification: Animal Origin-Free
Concentrated: 1 X
Culture Environment: CO2
Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg
Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate
Supplementation Required: Serum
pH Range: 6.8 - 7.2
Green Features: Fewer resources used, Less waste
Συσκευασια 500ml
10

Penicillin/Streptomycin
solution, 10000u (100X)

11

L-GLUTAMINE,
100X

12

Sf-9 Serum Free Medium
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Penicillin/Streptomycin solution, 10000u (100X)
συσκευασια: 100ml

200mM, L-GLUTAMINE, 200mM, 100X, Καταλληλο για In Vitro
Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου
πιστοπτοιητικου).
Συσκευασια 100ml
Serum Free Medium, protein free, ετοιμο προς χρηση
Καταλληλο για τις κυτταρικες σειρες: Sf21, Sf9 (insect
cells), Είδη: S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Να περιέχει γλουταμίνη. Να διασφαλίζει
μακροπροθεσμα αναπτυξη υψηλής πυκνότητας
κυτταρων. Ειδικοτερα για τα κύτταρα Spodoptera
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frugiperda (Sf9) να επιτυγχάνεται μέγιστη πυκνότητα
κυττάρων από 9 έως 12 χ 106 κύτταρα / mL.
Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με
cGMP, καταχωρημενη στο FDA ως κατασκευαστής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485
Συσκευασια 500ml
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ΤΜΗΜΑ 14 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

1

Kit
για Να περιέχει αντιδραστήρια για ενζυμική σχάση της
ανοσοκατακρήμνιση
χρωματίνης και την ανοσοκατακρήμνισή της με
χρωματίνης
μαγνητικά σφαιρίδια
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ
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ΤΜΗΜΑ 15 - ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
A/A

ΕΙΔΟΣ

1

Acetic acid

2

2-Propanol (1)

99.7%, for analysis
99.8%, for analysis

3

Methanol (2)

99.8%, for analysis

4

Hydrochloric Acid

37%, for analysis

5

Ethanol Absolute

≥99.8% for analysis

Σελίδα 112

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ

19PROC005030952 2019-05-30

ΤΜΗΜΑ 16 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Ρύγχη, εύρος
όγκου 0,1-10μL,
κατάλληλα για
GILSON Pipetman
Ρ10

Ρύγχη, εύρος όγκου 0,1-10μL, κατάλληλα για GILSON Pipetman
P2 και Ρ10, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως
+120°C, συσκευασία 1000 τεμαχίων, να είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι πιστοποιημένα για τη
συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των πιπεττών

2

Ρύγχη, εύρος
όγκου 2-200μL,
κατάλληλα για
GILSON Pipetman
P20, P100, P200.

Ρύγχη, εύρος όγκου 2-200μL, κατάλληλα για GILSON Pipetman
P20, P100 και Ρ200, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως
+120°C, συσκευασία 1000 τεμαχίων, να είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι πιστοποιημένα για τη
συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των πιπεττών

3

Ρύγχη, εύρος
όγκου 1001000μL,
κατάλληλα για
GILSON Pipetman
P1000.

Ρύγχη, εύρος όγκου 100-1.000μL, κατάλληλα για GILSON
Pipetman P1000, αποστειρώσιμα και ανθεκτικά έως
+120°C, συσκευασία 1000 τεμαχίων, να είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με το ΙSO8655 και να είναι πιστοποιημένα για τη
συμβατότητά τους από τον κατασκευαστή των πιπεττών
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4

Σωληνάρια
φυγοκέντρου
όγκου 1,7 ml

Σωληνάρια φυγοκέντρου όγκου 1,7 ml, με ενσωματωμένο
επίπεδο καπάκι, διαφανή, με διαβάθμιση, με χώρο αναγραφής
στοιχείων στο καπάκι αλλά και το πλάϊ, από συμπολυμερές (copolymer) πολυπροπυλένιο για αντοχή στα χημικά, ελεύθερα
πυρετογόνων /Dnase/RNAse, με αντοχή ως τα 14.000XG και
σημείο διάτρησης στο κέντρο του καπακιού 0.28mm

5

Σωληνάρια
φυγοκέντρησης
50 mL τύπου
falcon

Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας
50ml, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας
πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI
για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το πώμα να
διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το
περιβάλλον. Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να
επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων με το περιβάλλον.
Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς πυρετογόνα
(<0.1 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής
στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 15500xg και πίεση 95
kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10^-5

6

Σωληνάρια
φυγοκέντρησης
15ml τύπου
falcon

Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας
15ml, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας
πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI
για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το πώμα να
διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το
περιβάλλον. Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να
επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων με το περιβάλλον.
Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς πυρετογόνα
(<0.1 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής
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στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 12000xg και πίεση 95
kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10^-5
7

cryogenic vials

Κρυοφιαλίδια με χωρητικότητα 1.2ml αποστειρωμένα με
επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10^-5, αυτοστηριζόμενα, με
εξωτερικό βιδωτό πώμα και φλάντζα ασφαλούς κλεισίματος,
με κωνικό πυθμένα, με μαύρες διαβαθμίσεις, από
πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε θερμοκρασία -196oC, με λευκό
χώρο αναγραφής στοιχείων, ελεύθερα πυρετογόνων / human
DNA/ Dnases/ RNAses

ΤΜΗΜΑ 17 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των
250ml/75 cm². Να είναι αποστειρωμένες, μη κυτταροτοξικές,
ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Να
φέρουν πώμα με φίλτρο μεμβράνης διαμέτρου πόρων 0.2 μm
και λαιμό που να αποτρέπει την διάβρεξη του πώματος με
καλλιεργητικό υλικό, για προστασία από επιμολύνσεις. Η

Φλάσκες
κυτταροκαλλιέργειας
250 ml, 75 cm², από
πολυστυρένιο, με
βιδωτό πώμα,
φίλτρο,
αποστειρωμένες.
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εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για
την προσκόλληση των κυττάρων (TC treated).

2

Τρυβλία
κυτταροκαλλιέργειας,
από πολυστυρένιο,
διαστάσεων 100X20
mm

Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας διαμέτρου 100mm και ύψους
20mm. Να είναι αποστειρωμένα, μη κυτταροτοξικά,
ελεύθερα πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Η
εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για
την προσκόλληση των κυττάρων (TC treated).

3

Μικροπλάκες
κυτταροκαλλιέργειας
6 θέσεων, από
πολυστυρένιο,
αποστειρωμένες, με
καπάκι, σε ατομική
συσκευασία

Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των 6
θέσεων με καπάκι. Να είναι αποστειρωμένες, μη
κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/
Dnases/ RNAses. Η εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά
επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των
κυττάρων (TC treated). Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση
των θέσεων και καπάκι που να τοποθετείται προς μία μόνο
κατεύθυνση πάνω στην μικροπλάκα για προστασία από
επιμολύνσεις. Συσκευασμένες ανά μία.

4

Μικροπλάκες για
μέτρηση φθορισμού
μαύρες

Μικροπλάκες για μέτρηση φθορισμού μαύρες, 96 θέσεων
(flat bottom), κατάλληλες για TECAN -SAFIRE II Reader

5

Μικροπλάκες 96
θέσεων

Μικροπλάκες 96 θέσεων για ELISA 96 θέσεων (flat bottom),
κατάλληλες για TECAN -SAFIRE II Reader
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6

Πιπέτες ορολογικές
πλαστικές,
αποστειρωμένες 5 ml

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές, αποστειρωμένες 5 ml, με
συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι),
βαθμονομημένες (1/5), συσκευασμένες ανά μία, ελεύθερες
από ανιχνεύσιμες Dnases, RNAses, human DNA, μη
πυρογενείς, μη κυτταροτοξικές.

7

Πιπέτες ορολογικές
πλαστικές,
αποστειρωμένες 10
ml

Πιπέτες πλαστικές, αποστειρωμένες 10 ml, με συνθετικό
υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι),
βαθμονομημένες (1/10), συσκευασμένες ανά μία, μη
κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/
Dnases/ RNAses.

8

Πιπέτες ορολογικές
πλαστικές,
αποστειρωμένες 25
ml

Με συνθετικό υδρόφοβο φίλτρο από ινώδες υλικό ή
βαμβάκι, βαθμονομημένες (2/10), συσκευασμένες ανά μία,
ελεύθερες από ανθρώπινο DNA/DΝase/RNAse, μη πυρογόνες,
μη κυτταροτοξικές

9

Φιαλίδια
πολυστυρενίου 30ml

Φιαλίδια πολυστυρενίου τύπου universal 30ml
αυτοστεκούμενα, με κωνικό πυθμένα, 25 x 90mm, λευκό
βιδωτό καπάκι, για φυγοκεντρήσεις χαμηλών ταχυτήτων

10

Πλαστικές πιπέττες
Pasteur με πουάρ
(3,5ml)

Πλαστικές πιπέττες Pasteur όγκου 3,5ml με πουάρ ,
αποστειρωμένες, συσκευασμένες ανά μια

11

Φιαλίδια
πολυστυρενίου 7ml

7ml PS "Bijou" Container with Plain Label, Flat Bottom
(18,0/50mm)
Συσκευασία των 700τμχ
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ΤΜΗΜΑ 18 - ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Γάντια νιτριλίου
χωρίς πούδρα , μίας
χρήσης

Να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε χημικά με βάση το
πρότυπο ΕΝ374,να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΝ 455-μέρος 1-4 και ASTM F1671, να φέρουν σήμανση CΕ,
να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη S,M,L,XL. Να κατατεθεί
πρωτότυπο φυλλάδιο του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί ,
ως δείγμα, μία ακέραια συσκευασία γαντιών για έλεγχο της
ανθεκτικότητας. Συσκευασία των 100- 200 τεμαχίων.
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ΤΜΗΜΑ 19 - ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
A/A

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φιάλες τύπου Duran
με βιδωτό καπάκι
500ml

500 mL,borosilicate glass 3.3

2

Φιάλες τύπου Duran
με βιδωτό καπάκι
1000ml

1000ml,borosilicate glass 3.3

3

Γυάλινες
Πιπέτες
τύπου
Pasteur,
μήκος 225 mm

μήκος 225 mm
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ΤΜΗΜΑ 20 - ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Ταινία
αποστείρωσης

Αυτοκόλλητη ταινία – δείκτης για την διαδικασία αποστείρωσης
με την μέθοδο του ατμού.Διαστάσεις : 50m Χ 25mm ή 55m
X19mm

2

Σακούλες
αποστείρωσης

Χωρητικότητας 60 λιτρων

3

Vial container 91
θέσεων

container 91 θέσεων για vials χωρητικότητας 1.2ml,
πολυπροπυλενίου, με διάφανο καπάκι και κατάλληλο για
αποθήκευση υπό ψύξη, με integrated divider
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ΤΜΗΜΑ 21 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Φιαλίδια EDTA
9ml

K3 EDTA, 92x16 mm, red EU code,paper label, Sample volume 9 ml,
Diameter 16 mm, Length including cap 108 mm, Length excluding
cap 92 mm, Length including cap and, plunger 129 mm
Product material Polypropylene (PP)
Colour Transparent, Cap of High Density Polyethylene (HD-PE),
Satisfies the requirement IATA, ADR, in accordance with MDD or
IVDD, CE certified, sterile,Lot or serial number batched

2

Βελόνες
αιμοληψίας
τύπου
πεταλούδας

needle 21G with a long tube and
assembled Multi-Adapter 14.1205, DEHP-free Product in
accordance with
MDD or IVDD Medical Device
CE certified CE0124
Sterilisation sterile
Pyrogen-free Pyrogen-free

3

Δοχείο
απόρριψης
υλικών
αιμοληψίας

Product material Polypropylene (PP)
Satisfies the requirement TRBA 250, UN, DIN EN, ISO 23907
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ΤΜΗΜΑ 22 - ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
A/A ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8-κάναλη πιπέττα όγκου 1. Nα έχει 8 κανάλια και να καλύπτει εύρος όγκου 10-100ul
10-100μl
2. Να διαθέτει παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με
μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον
χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης και να είναι
αποστειρώσιμη στους 121οC χωρίς αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη
εισαγωγή του ρύγχους

1

4. Να επιτρέπει τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του
ιξώδους και της πυκνότητας του δείγματος
5. H απόκλιση να είναι ±2% στα 10ul και το βήμα ρύθμισης
να είναι 0.1ul
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό
προσωπικό εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
των προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεσή και
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.
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2

8-κάναλη πιπέττα όγκου 1. Nα έχει 8 κανάλια και να καλύπτει εύρος όγκου 30-300ul
30-300μl
2. Να διαθέτει παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με
μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον
χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης και να είναι
αποστειρώσιμη στους 121οC χωρίς αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη
εισαγωγή του ρύγχους
4. Να επιτρέπει τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του
ιξώδους και της πυκνότητας του δείγματος
5. H απόκλιση να είναι ±1% στα 30ul και το βήμα ρύθμισης
να είναι 0.2ul
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό
προσωπικό εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
των προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεσή και
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.

3

Πιπεταδόρος

1. Να δέχεται πιπέτες στο εύρος 0.1 – 100 mL
2. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
συνεχούς χρήσης τουλάχιστον 6 ωρών
3. Το βάρος να μην υπερβαίνει τα 160gr για καλύτερη
εργονομία

Σελίδα 123

19PROC005030952 2019-05-30
4. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη στάθμης μπαταρίας και να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης
5. Να επιτρέπει ρύθμιση της ταχύτητας εκρόφησης
6. Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
φορτιστή, κατάλληλο υποδοχέα τοίχου, στήριγμα πάγκου
και τουλάχιστον 2 φίλτρα 0.45um.
7. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό
προσωπικό εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
των προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεσή και
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.
4

Σετ
3
πιπετών 1. Το κάθε σετ να περιλαμβάνει 3 πιπέτες ρυθμιζόμενου
ρυθμιζόμενου
όγκου όγκου ως εξής: 2-20ul, 20-200ul, 100-1000ul
(20ul-200ul-1000ul)
2. Να διαθέτουν παράθυρο απεικόνισης ψηφίων με
μεγέθυνση των ψηφίων το οποίο να είναι ορατό στον
χειριστή κατά τη διαδικασία της χρήσης και να είναι
αποστειρώσιμες στους 121οC χωρίς αποσυναρμολόγηση
3. Το ακροφύσιο να διαθέτει ελατήριο για την ευκολότερη
εισαγωγή του ρύγχους
4. Για την πιπέτα 2-20ul, η απόκλιση να είναι ±1.5% στα 2ul
και το βήμα ρύθμισης να είναι 0.02ul
5. Για την πιπέτα 20-200ul, η απόκλιση να είναι ±0.7% στα
20ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 0.2ul
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6. Για την πιπέτα 100-1000ul, η απόκλιση να είναι ±0.6% στα
100ul και το βήμα ρύθμισης να είναι 1ul
7. Να επιτρέπουν τη ρύθμιση από τον χρήστη αναλόγως του
ιξώδους και της πυκνότητας του δείγματος
8. Να έχουν υποστεί δοκιμές ανθεκτικότητας από τον
κατασκευαστή για τουλάχιστον 100,000 προσαρτήσεις και
απορρίψεις ρυγχών, τουλάχιστον 200,000 χρήσεις,
τουλάχιστον 50,000 αλλαγές ρύθμισης όγκου, να είναι
ανθεκτικές σε περισσότερους από 175 κύκλους
αποστείρωσης στους 121οC και η εξωτερική επιφάνεια να
είναι ανθεκτική σε οργανικούς διαλύτες, ισχυρά οξέα και
βάσεις, μεταξύ άλλων και σε υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ,
μεθανόλη, ακετονιτρίλιο κ.α.
9. Ο προμηθευτής να διαθέτει υποχρεωτικά τεχνικό
προσωπικό εκπαιδευμένο στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
των προσφερόμενων ειδών καθώς και ισχύουσα επιστολή
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή για τη διάθεσή και
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων του. Να κατατεθούν τα
σχετικά στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Kit για τον προσδιορισμό των επιπέδων του 20S
πρωτεασώματος σε βιολογικά δείγματα με τη χρήση της
τεχνικής sandwich elisa

1 Kit

9

2

Φθορογόνο πεπτιδικό υπόστρωμα Suc-LLVY-AMC για τον
έλεγχο πρωτεασωμικής ενεργότητας τύπου χυμοτρυψίνης

5mg

6

3

Αναστολέας Πρωτεασώματος MG132

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

5mg
4

5

6

7

8

1

20S Proteasome subunit beta5, rabbit pAb
100μl

2

100μl

1

20S Proteasome subunit alpha7 (C8) mouse mAb (clone
MCP72)

100μl

1

20S Proteasome subunit alpha 6 (C8) mouse mAb (clone
MCP72)

100μl

1

Anti-Subunit Rpt6 (S8) Polyclonal

100μl

1

20S PROTEASOME b2 subunit, mAb (MCP168)
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

TMHMA 2: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Protein oxidation detection kit for
Western blot

1 kit

2

Α/Α

1
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

DNA extraction kit

1 Kit

9

2

Proteinase K

συσκευασία των 10ml

1
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ DNA
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

global DNA methylation kit

2

CPG DNA Modification Kit

1 Kit
1 Kit
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5
2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 5: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ DNA ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

Real Time PCR mastermix με SYBR Green

1000
αντιδράσεις

2

2

Πλήρες kit ανάστροφης μεταγραφής

1 Kit

1
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

Α/Α

1
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ΕΙΔΟΣ

SDS

ΤΜΗΜΑ 6: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Συσκευασία 100gr

3

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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2

10% TGX Stain-Free FastCast Kit

1 Kit

2

3

Tris

500gr

2

4

Glycine

1kg

1

500ml

2

Συσκευασία 450ml

3

Συσκευασία των 10

5

συσκευασία 10 πηκτών

3

συσκευασία 10 πηκτών

3

συσκευασία 500ul

1

Συσκευασία των 100

1

1ml

1

τμχ

1

τμχ

2

τμχ

1

5

Υπόστρωμα χημειοφωταύγειας για
εμφάνιση πρωτεϊνικών ζωνών σε Western
Blotting
Bradford reagent

6

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης

7

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης

8

9

Προπαρασκευασμένες πήκτες
ηλεκτροφόρησης για μη αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση
Πρωτεϊνικός Μάρτυρας

10
11

Sealing Film για μικροπλάκες PCR 96
θέσεων
Αντιδραστήριο για την διαμόλυνση
ευκαρυωτικών κυττάρων(transfection)
με νουκλεϊκά οξέα

12
13
14

NITROCELLULOSE MEMBRANE
Χαρτί Ανοσοστύπωσης (Thin Blot
Paper)

15

Σελίδα 133

Συσκευή ηλεκτροφόρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 7: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Methylation specific PCR kit

1 Kit

2
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 8: ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Αντίσωμα έναντι της
PSMD11υπομονάδας του 19S ανθρώπου

2

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κουνελιού
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ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

100μl
1
500 μg

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

3

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών ποντικού

1 mg

2

4

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κατσίκας

1 mg

1

5

Αντίσωμα έναντι της GAPDH ανθρώπου

100 μg

1

6

Αντίσωμα έναντι του μεταγραφικού
παράγοντα FOXO1A

100μl

1

1mg

1

7

Δευτερογενές αντίσωμα έναντι
ανοσοσφαιρινών κουνελιού συζευγμένο
με χρωστική Texas Red
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19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 9 : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Kit για προσδιορισμό
καρβονυλιωμένων Πρωτεϊνών με τη
μέθοδο ELISA

1 Kit

5

Α/Α
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 10: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Percoll Solution

1lt

6

2

Nonidet P-40

50ml

1
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
3

ALBUMIN BOVINE FRACTION V
POWDER (BSA)

100gr

1

4

Aprotinin

5 ml

1

5

APS

100gr

1

6

Dthiothreitol (DTT)

10gr

1

7

PMSF

5 gr

1

8

Tetramethylethyleneoiamine (temed )

50 ml

1

9

18a-Glycyrrhetinic Acid

1 gr

1

10

HEPES

25 gr

4

11

Silymarin

10g

1

12

IODOACETAMIDE
PBS ταμπλέτες

25gr

1

13

100 ταμπλέτες

1

14

E.D.T.A.

100gr

2

15

DMSO

500ml

1

16

Sodium Chloride

1 kg

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο
ΤΜΗΜΑ 11: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Kit για ποσοτικό προσδιορισμό NAD/NADH

1 Kit

1

2

Kit για προσδιορισμό ενεργοτήτων SIRT1

1 Kit

1

3

Kit για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό του FOXO1

1 Kit

1
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

4

Mounting Medium με DAPI
(συνεστιακή μικροσκοπία)
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για

πυρηνική

χρώση

συσκευασία
των 20ml

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο
ΤΜΗΜΑ 12: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Kit για τον προσδιορισμό προιόντων
εκτεταμένης γλυκοζυλίωσης με μέθοδο
elisa

1 Kit

6

2

Kit για τον ποσοτικό προσδιορισμό
κυτταρικών ελευθέρων ριζών μέσω
ανίχνευσης φθορισμού.

1 Kit

2
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 13: ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FBS

500ml

8

DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle
Medium

500ml

2
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40

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

3

RPMI 1640 MEDIUM, liquid with LGlutamine

500ml

Trypsin-EDTA(0.5%)

100ml

5

PBS

500ml

8

Non Essential Aminoacids 100X

100ml

4

DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle
Medium με γλουταμίνη αυξημένης
σταθερότητας

500ml

6
7
8

9

5

15
Penicillin/Streptomycin solution,
10000u (100X)

100ml

10
11
12
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4
L-GLUTAMINE, 200mM, 100X

100ml

Sf-9 Serum Free Medium

100ml

4
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 14: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Kit για ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης

1 Kit

2
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο
ΤΜΗΜΑ 15 : ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Acetic acid

2,5lit

1

2

2-Propanol (1)

2,5lit

1

3

Methanol (2)

2,5lit

1

4

Hydrochloric Acid

2,5lit

1

5

Ethanol Absolute

2,5lit

1
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

Ρύγχη, εύρος όγκου 0,110μL, κατάλληλα για
GILSON Pipetman Ρ10

1000τεμ./ συσκ.
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ΤΜΗΜΑ 16: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

2

3

4

5

6

Ρύγχη, εύρος όγκου 2200μL, κατάλληλα για
GILSON Pipetman P20,
P100, P200.

1000τεμ./ συσκ.

Ρύγχη, εύρος όγκου 1001000μL, κατάλληλα για
GILSON Pipetman P1000.

1000τεμ./ συσκ.

Σωληνάρια φυγοκέντρου
όγκου 1,7 ml

Συσκευασία 500τμχ

20

Σωληνάρια φυγοκέντρησης
50 mL τύπου falcon

Συσκευασία 500τμχ

6

Σωληνάρια φυγοκέντρησης
15ml τύπου falcon

Συσκευασία 500τμχ

5

cryogenic vials

Συσκευασία 500τμχ

2

7
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5

5

19PROC005030952 2019-05-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

Α/Α

1

ΤΜΗΜΑ 17: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ

Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 250 ml, 75
cm², από πολυστυρένιο, με βιδωτό πώμα,
φίλτρο, αποστειρωμένες.
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1 τμχ

750τμχ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας, από
πολυστυρένιο, διαστάσεων 100X20 mm

1 τμχ

270τμχ

Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6
θέσεων, από πολυστυρένιο,
αποστειρωμένες, με καπάκι, σε ατομική
συσκευασία

1 τμχ

360τμχ

Μικροπλάκες για μέτρηση φθορισμού
μαύρες

1 τμχ

80τμχ

Μικροπλάκες 96 θέσεων

1 τμχ

200τμχ

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 5 ml

1 τμχ

1200τμχ

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 10 ml

1τμχ

2000τμχ

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές,
αποστειρωμένες 25 ml

1 τμχ

1200τμχ

9

Φιαλίδια πολυστυρενίου 30ml

1τμχ

1200τμχ

Πλαστικές πιπέττες Pasteur με πουάρ
(3,5ml)

1 τμχ

1000τμχ

10

1 τμχ

700τμχ

2

3
4
5
6
7
8

11

Σελίδα 150

Φιαλίδια πολυστυρενίου 7ml

19PROC005030952 2019-05-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 18 : ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μίας
χρήσης

1 τεμ.

4000
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 19 : ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φιάλες τύπου Duran με βιδωτό καπάκι
500ml

τμχ

5
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30

2

Φιάλες τύπου Duran με βιδωτό καπάκι
1000ml

τμχ

3

Γυάλινες Πιπέτες τύπου Pasteur, μήκος
225 mm

τμχ
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5
6000

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο
ΤΜΗΜΑ 20: ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

Ταινία αποστείρωσης

τμχ

10

2

Σακούλες αποστείρωσης

τμχ

500

3

Vial container 91 θέσεων

τμχ

10
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ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

ΤΜΗΜΑ 21 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

Φιαλίδια EDTA 9ml

Συσκευασία
των 500

2

2

Βελόνες αιμοληψίας τύπου πεταλούδας

Συσκευασία
των 500

1

3

Δοχείο απόρριψης υλικών αιμοληψίας

τμχ

5
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ / INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………… μήνες
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο

Α/Α

1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ

8-κάναλη πιπέττα όγκου 10-100μl
8-κάναλη πιπέττα όγκου 30-300μl
Πιπεταδόρος
Σετ 3 πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου
(20ul-200ul-1000ul)
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ΜΟΝΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ 22: ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

τμχ

2

τμχ

2

τμχ

2

τμχ

2

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

19PROC005030952 2019-05-30
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