
                                                           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 
                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.:17099 
                                                                                                                                          Αθήνα, 19/10/2016                               

                                                                                           
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Νο 9/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π, σύμφωνα με την από 23/09/2016 
Απόφαση της 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, επαναπροκηρύσσει τον Νο 
9/2016 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (βάσει τιμής)  προσφορά για την «προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού της ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με 
Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή 
Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης 
Επικοινωνίας (CPV 38432200-4) Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή 
πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών (CPV 38424000-3), Β3. 
Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων», (CPV 38424000-3), συνολικού 
προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, 
εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών. 
Επίσης, θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές 
εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα 
όργανα. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών της ομάδας ή εναλλακτικές 
προσφορές.  
 
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού του διαγωνισμού (εκτός ΦΠΑ), ήτοι 1.976,00€ ισχύος ένα (1) μήνα μετά 
τη λήξη της προσφοράς. Οι ισχύς των προσφορών θα είναι τέσσερις (4) μήνες. 
 
Οι προμήθειες αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα ««HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: 
Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste 
Management Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της 
Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.» 
 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 
ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: α) 
ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ   

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348,  210-772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 
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Οι κοινοπραξίες/ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν 
απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η 
επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 12/11/2016 ημέρα 
Σάββατο και ώρα 13:30 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες,  σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 
γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. 
 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε στις 19/10/2016 για να δημοσιευθεί στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (Ημερησία, Ναυτεμπορική) στις 21/10/2016. Επιπλέον, 
θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ στις 21/10/2016. 

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση http://edeil.ntua.gr/.   

                                                                                                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                              ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 
 
 
 
                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 
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Τ Μ Η Μ Α  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  

 

 
Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9                                                                                      Αθήνα,   19 / 10 /2016 
Ταχ.Κωδ. :  15780 Ζωγράφου                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 17099 
 
Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα  
Τηλέφωνο:     210-7722903 
Fax:                  210-7724181              
E-mail:           kolintza@central.ntua.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.edeil.ntua.gr/ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2016, για την Ομάδα Β’ 

στο πλαίσιο  του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: 

Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced 

Waste Management Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο 

τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών 

Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο». 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα. 

 210-772 1348,  210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ημερομηνία 

Δημοσίευσης 

σε: ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΣΗΔΗΣ  

Ημερομηνία 

αποστολής σε 

ΦΕΚ με αρ. 

ΚΑΔ 76835 σε 

δύο (2) 

ημερήσιες 

οικονομικές 

εφημερίδες 

ευρείας 

κυκλοφορίας 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στον 

περιφερειακό 

ή τοπικό τύπο 

Ημερομηνία 

ανάρτησης στην 

ιστοσελίδα 

www.edeil.ntua.gr 

ΝΑΙ 

ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ (ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ) 

21.10.2016 19.10.2016 

Ν. 4412/2016 

άρθρο 377 παρ.59 

ισχύει όταν ο 

διαγωνισμός 

προκηρύσσεται 

από περιφερειακή 

υπηρεσία 

21.10.2016 
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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

3. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ ΄34/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για τη πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα». 

4. Το π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ Α 44/25.2.2014) «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση 

εγγράφων» 

5. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τ.Β΄) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

6. Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων» 

7. Την Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 (ΦΕΚ Β΄ 826/22.8.1996), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 

3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 03.09.2009), και τροποποιήθηκε με το ν. 4412/2016, και πλέον 

ισχύει  

8. Το N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011) 

9. Το Ν 4314/2014 (ΦΕΚ 2265/Α/23.12.14) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. (να συμπεριληφθεί μόνο για τα 

συγχρηματοδοτούμενα)Την ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008, ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (συγχρηματοδοτούμενα) 

10. Την Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων (συγχρηματοδοτούμενα). 
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11. Το Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α 68/20.3.2007)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις» 

12. Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 377 παρ.1 περ. 59 του ν. 4412/2016. 

13. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

14. Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

15. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

16. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

17. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

18. Την με αριθμό 5/2014 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20) 

19. Την με αριθμό 7/2015 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ) 

20. Τον οδηγό χρηματοδότησης ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

21. Τον Κανονισμό προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

22. Τις υπ΄αριθμούς: Νο 3 απόφαση ορισμού επιτροπής για την διενέργεια της διαδικασίας 

ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Συνεδρίαση 10/2016) της 

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις 17/5/2016 (ΑΔΑ:Ω1ΞΡ46ΨΖΣ4-Γ38) καθώς 

και επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ (Συνεδρίαση 1/2016) 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις 18/1/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΚΟ46ΨΖΣ4-ΗΙ3). 

23. Την υπ΄αριθμόν 2 απόφαση έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού (Συνεδρίαση 10/2016) 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις 17/5/2016 (ΑΔΑ:7ΚΙΟ46ΨΖΣ4-ΖΑ6) 

την υπ΄αριθμόν 1 απόφαση τροποποίησης διαγωνισμού (Συνεδρίαση 12/2016) της 

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις 23/6/2016 (ΑΔΑ:ΩΩΟΩ46ΨΖΣ4-3ΕΧ) 

καθώς και την υπ΄αριθμόν 2 απόφαση έγκρισης τεύχους (Συνεδρίαση 18/2016) της 

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ στις 23/9/2016 (ΑΔΑ:Ω3ΧΠ46ΨΖΣ4-307) 

και για την υλοποίηση του έργου «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: Waste4Think και τίτλο: 

“Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management 
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Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του 

Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.»,  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

1. Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με 

σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της ομάδας Β: 

Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, 

Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-

Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης 

Επικοινωνίας. Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, 

Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών, Β3. Συσκευή χώνευσης 

δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων που περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο 

του ανωτέρω διαγωνισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια των παραπάνω οργάνων, 

η παράδοση, και εγκατάστασή τους καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο 

εγκατάστασής τους και θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και 

ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα. 

2. Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο 

ποσό των  ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Παρασκευή 

18.11.2016, και ώρα 10:00 π.μ., ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο ημερών 

(22) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.   
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4.  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.       

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 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  

[Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)] μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β΄ της παρούσας . 

Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα 

αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  Σε κάθε στάδιο 

της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό 

δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των 

αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

οικεία νομοθεσία. 

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα 

συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής, www.edeil.ntua.gr    

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ   

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ                  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.
gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ 

21.10.2016 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

7.11.2016 

ΗΜΕΡΑ   ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 8:00 π.μ. 

12.11.2016 

ΗΜΕΡΑ   ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 μ.μ 

18.11.2016 

ΗΜΕΡΑ   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. 
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους 

όρους του παρόντος Διαγωνισμού. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως 

Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια. Επίσης το 

τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ ΕΜΠ www.edeil.ntua.gr. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 

ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: α) 

ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 

πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν 

απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η 

επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

5.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 75.3 Ν. 4412/2016). 

5.2.1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί 

στο (200% ≥ 100%) του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης και αφορά τις τρεις (3) 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις από την δημοσίευση της παρούσας  

5.2.2.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων για το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας.  
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5.2.3 H πιστοληπτική ικανότητα κάθε υποψηφίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από αντίστοιχη δήλωση 

–βεβαίωση επίσημης ελληνικής τράπεζας.. 

5.2.4. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τις ανάγκες της 

παρούσας σύμβασης, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 

αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους.  

5.2.5 Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 

στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

5.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο 75.4 Ν. 4412/2016) 

5.3.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης σχετικών 

προμηθειών/υπηρεσιών τριών (3) τελευταίων ετών, αλλά και τεχνογνωσία, 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, που αποδεικνύεται με κατάλληλες συστάσεις από 

συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν. Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης.  

5.3.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό των υπό προμήθεια 

ειδών/ παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5.3.3. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτούς. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων 

μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων 

φορέων. 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) 

6.1. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εφόσον: 

Α) Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 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 11.11.20088, σελ. 42). 

 β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
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απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2-003 σελ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 

αρχής. 

 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, σελ. 

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 (ΕΕL 164 της 

22.6.2002, σελ.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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 

309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε 

Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και 

αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν. 

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 (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215),  

 

είτε κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 1.2.1.1.2. της παρούσας, 

είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 4 του 

Παραρτήματος Β΄ της παρούσας. 

 

6.2 Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
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περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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. 

 

6.4 Επίσης, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση ισχυουσών 

υποχρεώσεων σχετικά με το άρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

β) 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 τελεί σε άλλη ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου. 

16PROC005276068 2016-10-21



 10 

 γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή αν μια κατάσταση στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού από την προτέρα συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα 

λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

δ) Εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 

του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2.1.1.2. της παρούσας, 

η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ε) έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

 στ) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις, 

ζ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 

αναθέτουσα αρχή 

 η) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, 

θ) επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  

της παρούσας σύμβασης 

ι) Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας είτε κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης της 

παραγράφου 1.2.1.1.2. (η) της παρούσας είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας 
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είτε κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 1.2.1.1.2. της παρούσας, 

είτε κατά το χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 4 του 

Παραρτήματος Β΄ της παρούσας 

6.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης 

ο προσφέρων ή ο υποψήφιος που είναι ένωση οικονομικών φορέων κατά την έννοια του 

άρθρου 19 του ν. 4412/2016, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου  στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ένωσης. 

6.6. Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς 

τον προσφέροντα ή τον υποψήφιο οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική ικανότητα,  

6.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (6.1 – 6.6) 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. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 

καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 

και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση.  

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (άρθρο 121 παρ. 5) 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες,  σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 

γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο 
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τέσσερις (4) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

το αργότερο 10 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

8. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»…… ………. ……………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»……………………………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»…………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»    ………. ………………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ………………. …………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.΄ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Πασπαλιάρης 

Αναπληρωτής Πρύτανη Ε.Μ.Π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της 
ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής  
Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής 
Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, 
Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-
Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης 
και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας. Β2. 
Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από 
Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και 
Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών, Β3. Συσκευή 
χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ 

CPV 

B1: 38432200-4, B2: 38424000-3 & B3: 

38424000-3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Eνενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 

(98.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Φ.Π.Α 24% 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 90 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εργαστήριο Οργανικής  Χημικής 

Τεχνολογίας της Σχολή Χημικών 

Μηχανικών ΕΜΠ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 90 ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Α. φόρος 4% στην προμήθεια αγαθών 

Β. φόρος 8% στην παροχή υπηρεσιών 

Γ. 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Τρόπος Υποβολής προσφορών    

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

και στο ν.4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»,  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 

ως εξής:  

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.  

- Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
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- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών στο Παράρτημα ΧI, του 

Προσαρτήματος Α’ (σελ 8075) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

- Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση 

ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής.  

-  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.   

Η υποβολή προσφοράς επιτρέπεται με την προϋπόθεση να καλύπτονται όλα τα είδη της Ομάδας Β.  

Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο 

υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του. 

1.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως έξης: (α) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική προσφορά» και (β) 

ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς» 

1.2.1.1 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016,  όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1.2.1.1.1 Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 Ν. 4412/2016) στο διαγωνισμό για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των Ευρώ Χίλια 

εννιακόσια εβδομήντα έξι  (1.976€), η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη 

μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης 

να εκδοθεί από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Η εγγυητική επιστολή  προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα  στην Αρμόδια 

Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, που είναι ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ. 

 Τον αριθμό της εγγύησης 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ και τη Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα υπό 

προμήθεια είδη. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία τοποθετείται τουλάχιστον ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

o Τους όρους ότι : 

 Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ενστάσεως της διζήσεως και διαιρέσεως. 
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Το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και θα καταβάλλεται, ολικά ή 

μερικά, από πιστωτικό ίδρυμα -που δε θα δικαιούται να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή 

αν είναι νόμιμη η απαίτηση- μετά από μονομερή, έγγραφη δήλωση της πιο πάνω 

Υπηρεσίας και εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία 

απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι : 

(1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό  

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

(2) Ο αριθμός της διακήρυξης 

(3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

(4) Η ημερομηνία έκδοσής της  

(5) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

[Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων 

μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του προμηθευτή από την υπηρεσία.] 

 

 

1.2.1.1.2. Δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986) σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 στην οποία δηλώνεται: 

- έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό 

τους. 

-  ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74 του ν.4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν ήτοι, 

(α)  δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 

παρακάτω αδικήματα : 

1.  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 11.11.20088, σελ. 42). 
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2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 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 31.7.2-003 σελ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 

αρχής. 

3.  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, σελ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48). 

4.  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 (ΕΕL 164 της 

22.6.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

5. 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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 

309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε 

Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και 

αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν. 

6. 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 (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215),  

β) τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016. 

γ) όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή 

έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή 

του. 

δ) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα 
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προκήρυξη ήτοι:   

  Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ούτε τελεί σε άλλη ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 Δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, ή (Εφόσον η κατάσταση αυτή υφίσταται) να δηλώσει 

την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 

άρθρο 24 του ν. 4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των 

γνωμοδοτικών και αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της 

αναθέτουσας αρχής) και των συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 

3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 (συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου 

βαθμού των προσώπων της ανωτέρω περίπτωσης) 

 Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του 

 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του 

 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

 Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή 

οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  της παρούσας σύμβασης 
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 Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν 

καθοριστεί με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές 

ικανότητες 

 ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα 

αποτελούν πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά 

φωτοαντίγραφα). 

 δεν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας 

 τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση / κοινοπραξία κατά την έννοια του 

άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για 

κάθε μέλος της ένωσης. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 

επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει την παρούσα 

δήλωση των εν λόγω φορέων. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

μεγαλύτερο του 30% αυτής υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να 

προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο του/των υπεργολάβου/ων. 

Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται  από το νόμιμο 

εκπρόσωπό του.  

 

Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται η 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του προσώπου που υποβάλει τη δήλωση. Η ως 

άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά 

βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς, την οποία συνοδεύει. 

 

Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται  από το νόμιμο 

εκπρόσωπό του.  

 

1.2.1.1.3. α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας 80 παρ. 

2α(έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα 

αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε 
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περίπτωση εταιρειών 73: 

- στις περιπτώσεις ΕΠΕ και ΟΕ τους διαχειριστές 

- στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας ότι ήταν και είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, όσο 

και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν το κράτος –μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό , το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που 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 που είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας 80 παρ. 2β 

 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους μέλους 

ή χώρας (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Αν το κράτος –

μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό , το έγγραφο 

ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις 

χώρες που 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 που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας (80 παρ.2β, Ν. 4412/2016) 

 

δ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος 

ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16  (σελ. 8075) (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο 

του παρόντος διαγωνισμού (80 παρ. 3, Ν. 4412/2016).   

 

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί: άρθρο 75 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 

 

ε. δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες 
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οικονομικές χρήσεις σε συνάρτηση της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα  ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του. (παράρτημα ΧΙΙ Μέρος Ι Προσάρτημα Α, 8078) 

στ. Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων ή των κυριοτέρων υπηρεσιών 

(επιλέγεται το αντίστοιχο) που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία με αναφορά 

του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη 

(παράρτημα ΧΙΙ Μέρος ΙΙ Προσάρτημα Α, σελ. 8078, , Ν. 4412/2016) συνοδευόμενο από 

κατάλληλες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά το 

παρελθόν 

 

1.2.1.1.4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου.  

Ενδεικτικά απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού όταν ο προσφέρων είναι προσωπική 

εταιρία, απόσπασμα πρακτικού συλλογικού οργάνου διοίκησης όταν ο προσφέρων είναι 

κεφαλαιουχική εταιρία. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν,  τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

Επίσης, νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς εφόσον υποβάλλεται 

από τρίτο.  

 

Συγκεκριμένα: 

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

  

1. ΦΕΚ σύστασης,  

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και με σφραγίδα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου Καταστατικού με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις  και με όλα τα 

μέχρι σήμερα ΦΕΚ τροποποιήσεων και σφραγίδα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, 

 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος,  
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.  

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 

 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού.  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

 

 Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

 

 Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 − στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

  − στο Διαγωνισμό  

 

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 − να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 − να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου 

 − να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 
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1.2.1.1. 5 Περιεχόμενο «Τεχνική Προσφορά». 

Ο φορέας συντάσσει την τεχνική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε 

περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, 

υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά) Από 

το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 

επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση δέσμευσης 

των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση 

δέσμευσης των φορέων αυτών. 

 

1.2.1.1.6. Επισημαίνεται ότι η ως άνω δήλωση, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά. Η απαιτούμενη δήλωση του παρόντος άρθρου υπογράφεται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

16PROC005276068 2016-10-21



 25 

ΟΜΑΔΑ B 
 

Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο 
Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή 
Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας. 
Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και 
Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών 

Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων 
 
 

Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο 
Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), 

Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Α. Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης  

1 

Να είναι 
προγραμματιζόμενη 
αντλία με ικανότητα 
λειτουργίας βαθμωτής 
έκλουσης (gradient) 
τεσσάρων (4) 
διαλυτών με ανάμιξη 
σε χαμηλή πίεση. 

ΝΑΙ   

2 

Να διαθέτει σύστημα 
δύο εμβόλων 
συνδεδεμένων σε 
σειρά. 

ΝΑΙ   

3 

Να διαθέτει δύο (2) 
μόνο βαλβίδες 
εισόδου και εξόδου, 
(inlet και outlet). 

ΝΑΙ   

4 

Να έχει περιοχή ροής 
από 0.001 mL/min 
έως 10 mL/min, 
ρυθμιζόμενη με βήμα 
0.001 mL/min. 

ΝΑΙ   

5 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
ροής μικρότερη από 

0.07% RSD. 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει ακρίβεια ροής 

ίση με  1%. 
ΝΑΙ   

7 

Να έχει μέγιστη πίεση 
λειτουργίας 
τουλάχιστον ίση με 
400 bar (5880 psi). 

ΝΑΙ   

8 

Να έχει διακύμανση 
πίεσης μικρότερη από 
2%. 

ΝΑΙ   
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9 

Η αντιστάθμιση της 
συμπιεστότητας των 
διαλυτών να είναι 
επιλεγόμενη από τον 
χειριστή. 

ΝΑΙ   

10 

Ο όγκος υστέρησης να 
είναι ίσος με 600-900 
μL. 

ΝΑΙ   

11 

Να έχει περιοχή 
σύνθεσης μίγματος 
από 0% έως 95% ή 
από 5% έως 100% για 
κάθε διαλύτη ανά 0.1 
%, με 
επαναληψιμότητα 
σύνθεσης μίγματος 
μικρότερη από 0.2% 
RSD. 

ΝΑΙ   

12 

Να έχει συνιστώμενο 
εύρος pH από 1.0 έως 
12.5.  

ΝΑΙ   

13 

Η λειτουργία της 
αντλίας να είναι 
σύμφωνη με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

ΝΑΙ   

14 

Να έχει σύστημα 
αυτοδιάγνωσης 
βλαβών και 
διαρροών. Να 
διακόπτεται 
αυτόματα η παροχή 
διαλυτών σε 
περίπτωση διαρροής 
και να εμφανίζονται 
προειδοποιητικά 
μηνύματα για την 
πρόβλεψη βλαβών. 

NAI   

15 

Να διαθέτει 
ενσωματωμένο 
απαερωτή κενού με 
ικανότητα απαέρωσης 
σε τέσσερα κανάλια 
διαλυτών, με 
εσωτερικό όγκο 1,5 
mL ανά κανάλι. 

NAI   

16 

Να συνοδεύεται από 
τέσσερις (4) φιάλες 
διαλυτών. 

ΝΑΙ   

Β. Αυτόματο Δειγματολήπτη 
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17 

Να έχει δυνατότητα 
δειγματοληψίας από: 

 132 φιαλίδια των 
2 mL σε δύο 
δίσκους 

 36 φιαλίδια των 6 
mL σε δύο 
δίσκους 

ΝΑΙ   

18 

Να έχει όγκο έγχυσης 
από 0.1 έως 100 μL, σε 
διαβαθμίσεις του 0.1 
μL, με δυνατότητα 
επέκτασης έως τα 1800 
μL. 

ΝΑΙ   

19 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
δειγματοληψίας 
μικρότερη από 0.25% 
RSD. 

ΝΑΙ   

20 

Να έχει μέγιστη πίεση 
λειτουργίας ίση με 
600 bar (8700 psi). 

ΝΑΙ   

21 

Να έχει επιμόλυνση 
μεταξύ των 
δειγματοληψιών 
μικρότερη από 0.004% 
(40ppm) με έκπλυση 
της βελόνας.  

ΝΑΙ   

22 

Ο χρόνος έγχυσης να 
ισούται με 18s για 
ταχύτητα 
δειγματοληψίας ίση 
με 200 μl/min. 

ΝΑΙ   

23 

Ο ελάχιστος όγκος 
δειγματοληψίας να 
ισούται με: 

 1 μL από δείγμα 
όγκου 5 μL, σε 
φιαλίδιο όγκου 
100 μL, ή  

 1 μL από δείγμα 
όγκου 10 μL, σε 
φιαλίδιο όγκου 
300 μL. 

ΝΑΙ   

24 

Να έχει εύρος ιξώδους 
δείγματος από 0.2 έως 
5 cp.  

ΝΑΙ   

25 
Να υπάρχει η 
δυνατότητα ψύξης 
των δειγμάτων σε 

ΝΑΙ   
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θερμοκρασίες έως 
4°C. 

26 

Να ελέγχεται και να 
προγραμματίζεται 
πλήρως από το 
προσφερόμενο 
λογισμικό. 

ΝΑΙ   

27 

Η λειτουργία του να 
είναι σύμφωνη με τις 
Αρχές της 
Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

ΝΑΙ   

Γ. Θερμοστάτη Στηλών 

28 

Να έχει ειδικό 
θερμοστατούμενο 
χώρο με δυνατότητα 
υποδοχής ως και 3 
στηλών μήκους ως 
30cm, οποιασδήποτε 
εταιρείας. 

ΝΑΙ   

29 

Η περιοχή 
θερμοκρασίας να 
κυμαίνεται από 10οC 
κάτω από την 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ως 
+80οC. Η 
θερμοστάτηση να 
γίνεται με στοιχεία 
peltier, 
θερμοστατώντας την 
κινητή φάση. 

ΝΑΙ   

30 

Η ανύψωση της 
θερμοκρασίας να 
γίνεται ανά 1οC.  

ΝΑΙ   

31 

Να έχει σταθερότητα 
θερμοκρασίας ίση με 
± 0.15οC. 

ΝΑΙ   

32 

Να έχει ακρίβεια 
θερμοκρασίας ίση με 
± 0.5οC. 

NAI   

33 

Να περιέχει δύο (2) 
ξεχωριστούς 
εναλλάκτες 
θερμότητας με 
ανεξάρτητο 
προγραμματισμό 
θερμοκρασίας.  

NAI   

34 
Να έχει εσωτερικό 
όγκο υστέρησης ίσο 

NAI   
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με 3μL για τον πρώτο 
και 6μL για τον 
δεύτερο εναλλάκτη. 

35 

Ο χρόνος για την 
επίτευξη της 
θερμοκρασίας να 
ισούται με: 

 5 min, από τη 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 
έως τους 40οC. 

 10 min, από τους 
40οC έως τους 
20οC. 

NAI   

36 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

NAI   

37 

Να περιλαμβάνει 
ειδικό εξάρτημα 
αναγνώρισης στήλης 
το οποίο σε 
περίπτωση χρήσης 
κατάλληλων στηλών 
της ίδιας 
κατασκευάστριας 
εταιρείας, αυτόματα 
να καταγράφονται:  

 το υλικό 
πλήρωσης 

 το μήκος & η 
εσωτερική 
διάμετρος 

 το μέγεθος των 
σωματιδίων 

 ο αριθμός της 
σειράς παραγωγής 
& της παρτίδας 
(serial & batch 
number) 

 η μέγιστη πίεση 

 η μέγιστη 
θερμοκρασία 

 το μέγιστο pH 

 ο αριθμός των 
ενέσεων που 
πραγματοποιήθηκ
αν στη στήλη 

NAI   

38 
Να διαθέτει 
ηλεκτρονική 

NAI   
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εξάπορτη βαλβίδα 
δύο θέσεων, πλήρως 
ελεγχόμενη από το 
προσφερόμενο 
λογισμικό, για 
αυτόματη επιλογή 
στηλών, με πίεση 
λειτουργίας έως τα 
600 bar. 

Δ. Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους  

39 

Ο ανιχνευτής να είναι 
συστοιχίας διόδων με 
δυνατότητα 
ταυτόχρονης 
ανίχνευσης σε μήκη 
κύματος από 190 nm 
έως 640 nm 
τουλάχιστον. 

NAI   

40 

Να διαθέτει 
δυνατότητα 
ταυτόχρονης λήψης 
και αποθήκευσης έως 
και οκτώ (8) σημάτων 
ταυτόχρονα σε 
διαφορετικό μήκος 
κύματος το καθένα. 

ΝΑΙ   

41 
Να διαθέτει 1024 
διόδους ανίχνευσης. 

ΝΑΙ   

42 
Να διαθέτει λυχνία 
Δευτερίου. 

ΝΑΙ   

43 

Να έχει ακρίβεια 
μήκους κύματος ίση 
με ±1nm και να 
γίνεται αυτόματη 
βαθμονόμηση με 
γραμμές Δευτερίου. 

ΝΑΙ   

44 

Να έχει θόρυβο 
χαμηλότερο από ±3 x 
10-6 AU στα 230/4 
nm. 

NAI   

45 

Να έχει απόκλιση 
μικρότερη από 0,5 x 
10-3 AU/h στα 230 
nm. 

NAI   

46 

Να έχει ρυθμό 
διαμεταγωγής 
δεδομένων 
τουλάχιστον ίσο με 
120 Hz. 

NAI   

47 Να έχει NAI   
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γραμμικότητα 
μεγαλύτερη από 2 AU 
στα 265 nm. 

48 

Να διαθέτει 
ηλεκτρονικό έλεγχο 
της θερμοκρασίας 
ολόκληρης της 
οπτικής μονάδας. 

NAI   

49 

Να έχει πλάτος 
διόδου περίπου ίσο με 
0,5 nm. 

NAI   

50 

Να διαθέτει σύστημα 
αυτόματης 
αναγνώρισης/ταυτοπ
οίησης για τις 
κυψελίδες και τις 
λυχνίες UV. 

ΝΑΙ   

51 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP).  

ΝΑΙ   

52 

Να έχει την 
ικανότητα 
αυτοδιάγνωσης 
βλαβών και 
διαρροών. 

ΝΑΙ   

53 

Να έχει δυνατότητα 
δημιουργίας 
βιβλιοθήκης 
φασμάτων, έλεγχου 
καθαρότητας 
κορυφής κλπ. 

ΝΑΙ   

54 

Μέσω λογισμικού να 
απεικονίζεται 
τρισδιάστατα το 
χρωματογράφημα 
(ΧΥΖ=Απορρόφηση, 
Χρόνος, Μήκος 
κύματος). 

NAI   

55 

Να συνοδεύεται από 
κυψελίδα με οπτική 
διαδρομή μήκους 10 
mm. 

NAI   

Ε. Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης 

56 

Να έχει περιοχή 
δείκτη διάθλασης: 
1.00 - 1.75 RIU. 

NAI   

57 

Να είναι ηλεκτρονικά 
θερμοστατούμενος 
από τους 5οC άνω της 

NAI   
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θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, έως 
και τους +55οC, με 
διαβάθμιση 0,1 οC. 

58 
Να έχει θόρυβο ίσο με 
± 1,25 x 10-9 RIU. 

NAI   

59 

Να έχει απόκλιση 
μικρότερη από 2 x 10-7 

RΙU/h. 
ΝΑΙ   

60 

Να έχει ρυθμό 
διαμεταγωγής 
δεδομένων 
τουλάχιστον ίσο με 
74Hz. 

ΝΑΙ   

61 

Να έχει την 
ικανότητα αυτόματου 
μηδενισμού πριν από 
την ανάλυση. 

ΝΑΙ   

62 

Να διαθέτει αυτόματη 
βαλβίδα καθαρισμού 
κυψελίδας. 

ΝΑΙ   

63 

Να διαθέτει κυψελίδα 
όγκου 8 μL, μέγιστης 
πίεσης 5 bar και 
μέγιστης ροής 5 
mL/min. 

NAI   

64 

Να περιλαμβάνει 
αυτόματη βαλβίδα 
ανακύκλωσης του 
διαλύτη. 

NAI   

65 

Να περιλαμβάνει 
αισθητήρα 
ανίχνευσης τυχόν 
διαρροών. 

NAI   

66 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

NAI   

ΣΤ. Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας 

67 

Να ελέγχει πλήρως το 
σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας 
(αντλία, αυτόματος 
δειγματολήπτης, 
θερμοστάτης στηλών, 
ανιχνευτές) μέσα από 
ένα φιλικό και 
εύχρηστο γραφικό 
περιβάλλον. 

NAI   

68 Να επεξεργάζεται ΝΑΙ   
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πλήρως δεδομένα 
καθώς και νέους 
υπολογισμούς 
(recalculations) επί 
οθόνης. 

69 

Να αποτελεί την 
τελευταία και πλέον 
εξελιγμένη έκδοση της 
σειράς του και να 
λειτουργεί σε 
περιβάλλον 
Windows. 

ΝΑΙ   

70 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές 
της ορθής 
εργαστηριακής 
πρακτικής GLP. 

ΝΑΙ   

71 

Το πρόγραμμα να 
μπορεί με κατάλληλη 
επέκταση να ελέγχει 
επιπλέον συστήματα 
(μεταξύ των οποίων 
Αέριο 
χρωματογράφο, Υγρή 
χρωματογραφία, 
Υγρή χρωματογραφία 
με ανιχνευτή 
Φασματογραφίας 
Μαζών, Τριχοειδή 
Ηλεκτροφόρηση). 

ΝΑΙ   

72 

Να συνοδεύεται από 
CD-ROΜ με οδηγίες, 
για την 
αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών όλου του 
συστήματος. 

NAI   

73 

Να συνοδεύεται από 
κατάλληλο 
ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και 
εκτυπωτή. 

NAI   

Β2. ΣΥΣΚΕΥΗ KJELDAHL 
Αποτελούμενη από τις κατωτέρω επιμέρους μονάδες με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές 
τουλάχιστον: 

74 

Δυνατότητα 
υποδοχής 6x300ml 
σωλήνων πέψης. 

NAI   

75 Θέρμανση των ΝΑΙ   
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σωλήνων να γίνεται 
μέσω IR ομοιόμορφα. 

76 

Να έχει διακόπτη για 
τη ρύθμιση της 
ενέργειας για την 
αποφυγή αφρισμού 
των δειγμάτων κατά 
τη διάρκεια της 
πέψης. 

ΝΑΙ   

77 

Να αποτελείται από 
γυάλινα εξαρτήματα 
για την παρατήρηση 
της διαδικασίας της 
πέψης. 

ΝΑΙ   

78 

Να έχει απολύτως 
στεγανό σύστημα 
απαγωγής αερίων. 

ΝΑΙ   

79 

Να έχει ικανότητα 
υποδοχής σωλήνων  
όγκου 300ml ίδιους με 
τους σωλήνες 
απόσταξης ώστε να 
αποφεύγεται η 
μετάγγιση – 
μεταφορά του προς 
απόσταξη δείγματος. 

NAI   

80 

Να συνοδεύεται από 
6 σωλήνες πέψης, ένα 
rack καθώς και τα 
απαραίτητα 
εξαρτήματα για την 
εγκατάσταση και 
λειτουργία της 
συσκευής. 

NAI   

81 

Να είναι έτοιμο για 
λειτουργία στα 
220V/50Hz. 

NAI   

 
Β. Συσκευή Απόσταξης   
 

82 

Να έχει αυτόματη 
προσθήκη, νερού, 
βορικού οξέως και 
καυστικού. 

NAI   

83 

Να έχει δυνατότητα 
επιπλέον ποσότητας 
αντιδραστηρίου, κατά 
τη διάρκεια της 
απόσταξης. 

NAI   

84 Να έχει σύστημα ΝΑΙ   
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ασφαλείας για το 
νερό ψύξης. 

85 

Γεννήτρια ατμού να 
είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα (stainless 
steel) στην οποία το 
θερμαντικό στοιχείο 
(αντίσταση) βρίσκεται 
έξω από το νερό. 

ΝΑΙ   

86 

Να έχει ένδειξη 
ετοιμότητας της 
γεννήτριας του 
ατμού. 

ΝΑΙ   

87 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης του 
χρόνου απόσταξης. 

ΝΑΙ   

88 

Να έχει δυνατότητα 
ρύθμισης της ισχύος 
της ατμογεννήτριας 
από 30 έως 100%. 

NAI   

89 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης της 
ισχύς της 
ατμογεννήτριας. 

NAI   

90 

Να έχει  δυνατότητα 
αυτόματης 
απόρριψης του 
υπολείμματος της 
απόσταξης (tube 
emptying) μετά το 
τέλος της απόσταξης. 

NAI   

91 

Η περιοχή μέτρησης 
να είναι μεγαλύτερη 
από 0.1 mg αζώτου. 

NAI   

92 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
καλύτερη από ± 1%. 

NAI   

93 

Να έχει εύχρηστο 
πληκτρολόγιο, οθόνη 
υγρών κρυστάλλων 
και ενσωματωμένο 
χρονόμετρο. 

NAI   

94 

Να έχει 
ενσωματωμένο 
λογισμικό για 
αποθήκευση των 
αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του GLP 
και δυνατότητα 

ΝΑΙ   
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εκτύπωσης των μέσω 
USB interface.  

95 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης 50 
διαφορετικών 
μεθόδων και 500 
αποτελεσμάτων.  

ΝΑΙ   

96 

Να αποτελείται από 
διαφανή μέρη για την 
οπτική 
παρακολούθηση της 
διαδικασίας της 
απόσταξης. 

ΝΑΙ   

97 

Όλα τα λειτουργικά 
τμήματα της, να είναι 
άμεσα προσπελάσιμα 
από το εμπρός μέρος 
της συσκευής (service 
door front access). 

ΝΑΙ   

98 

Τα εξωτερικά μέρη να 
είναι φτιαγμένα από 
πλαστικά υλικά 
ανθεκτικά σε οξέα και 
αλκάλεα. 

NAI   

99 

Να έχει αισθητήρα 
ασφαλείας για την 
ύπαρξη σωλήνα ή μη. 

NAI   

100 

Να έχει αισθητήρα 
ασφαλείας  για το 
κάλυμμα πρόσβασης 
στο εσωτερικό της 
συσκευής (service 
door sensor). 

NAI   

101 

Να έχει σύστημα 
ασφαλείας με κωδικό, 
που αποτρέπει την 
λειτουργία της 
συσκευής από μη 
εξουσιοδοτημένα 
άτομα. 

NAI   

102 

Να έχει δίσκο στη 
βάση της συσκευής ο 
οποίος να  βγαίνει 
και καθαρίζεται 
εύκολα. 

NAI   

103 

Να είναι κατάλληλη 
για την μέτρηση 
Kjedahl, Devarda, 
TKN , Alcohol, 
phenol, sulfur 

NAI   
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dioxide, volatile acids. 

104 

Να λειτουργεί στα 
220-240 V, 50-
10760Hz. 

ΝΑΙ   

Γ. Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών  

105 

Να διαθέτει μονάδα 
προσυμπυκνωσης 
καθώς και  δοχείο για 
την εξουδετέρωση των 
οξέων και των 
βάσεων. 

ΝΑΙ   

106 

Να έχει  δυνατότητα 
αναρρόφησης 
32lt/min. 

ΝΑΙ   

107 

Να έχει χωρητικότητα 
αναρρόφησης 
,ρυθμιζόμενη από 50-
400 mbar ,κάτω από 
την πίεση του 
περιβάλλοντος. 

NAI   

108 

Να έχει κατανάλωση 
ενέργειας που να μην 
ξεπερνά τα 140W.  

NAI   

109 

Να έχει θόρυβο 
λειτουργίας που να 
μην ξεπερνά τα 70dB. 

NAI   

110 

Να είναι έτοιμη για 
λειτουργία στα 230 V, 
50Hz. 

NAI   

 
Β3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 

111 

Συσκευή 
μικροκυμάτων 
κλειστού τύπου, 
προγραμματιζόμενη, 
μεγίστης ισχύος 
τουλάχιστον 1.800 
Watt και με δύο πηγές 
ακτινοβολίας.  

NAI   

112 

Οι δύο πηγές να 
δουλεύουν διαδοχικά 
. 

ΝΑΙ   

113 

Η συσκευή να είναι 
εφοδιασμένη με 
μονωτή  για την 
προστασία της πηγής 
παραγωγής 
μικροκυμάτων. 

ΝΑΙ   
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114 

Να διαθέτει 
κατάλληλη 
τεχνολογία ώστε να 
δίνει μέγιστη ενέργεια 
στο δείγμα 
εξασφαλίζοντας έτσι 
πλήρεις χωνεύσεις. 

ΝΑΙ   

115 

Η συσκευή να 
διαθέτει μεγάλη 
ενσωματωμένη 
έγχρωμη  οθόνη αφής 
7 in. (800 x 480) TFT-
LED υψηλής 
διαύγειας και 
φωτεινότητας ούτως 
ώστε οι 
απεικονιζόμενες 
παράμετροι να είναι 
αναγνώσιμες ακόμα 
και από απόσταση 
αρκετών μέτρων και ο 
χειρισμός ιδιαίτερα 
εύκολος. 

ΝΑΙ   

116 

Να διαθέτει video 
εκπαίδευσης για τη 
χρήση των 
διαφορετικών 
δοχείων και την 
εκτέλεση της μεθόδου. 

NAI   

117 

Να υπάρχει 
δυνατότητα 
παρουσίασης επί της 
οθόνης των γραφικών 
παραστάσεων 
θερμοκρασίας και 
πίεσης ως προς τον 
χρόνο. 

NAI   

118 

Η συσκευή να 
διαθέτει κοιλότητα 
μικροκυμάτων 
επικαλυμμένη από 
πολλαπλά στρώματα 
ειδικού υλικού για 
υψηλή προστασία. 

NAI   

119 

Να διαθέτει 
μετασχηματιστή 
απομόνωσης για την 
προστασία των 
ηλεκτρικών 
τμημάτων.  

NAI   
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120 

Η πόρτα της συσκευής 
να είναι στερεή, 
ανθεκτική, με 
ενσωματωμένο 
παράθυρο 
παρατήρησης. 

NAI   

121 

Η πόρτα της συσκευής 
να φέρει συστήματα 
ασφαλείας για την 
παρεμπόδιση της 
εκπομπής 
μικροκυμάτων όταν η 
πόρτα είναι ανοιχτή. 

NAI   

122 

Η συσκευή να φέρει 
ενσωματωμένο 
σύστημα απαγωγού 
εκφευγόντων αερίων, 
ανθεκτικό στην 
διάβρωση, υψηλής 
ισχύος και χαμηλού 
θορύβου. 

ΝΑΙ   

123 

Η συσκευή να 
διαθέτει, σύστημα 
ανίχνευσης των 
συμβάντων στα 
δοχεία πέψης για την 
αυτόματη 
απενεργοποίηση της 
με παράλληλη ένδειξη 
στον χειριστή σε 
περίπτωση μη ορθών 
συνθηκών 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

124 

Ο έλεγχος της 
θερμοκρασίας να 
γίνεται με αισθητήρα 
– οπτική ίνα στο 
δοχείο ελέγχου και 
όχι με μεταλλικό 
θερμοζεύγος που 
μπορεί να θερμανθεί 
στα μικροκύματα και 
να δώσει ανακριβή 
αποτελέσματα. 

ΝΑΙ   

125 

Ο έλεγχος της πίεσης 
να γίνεται με 
αισθητήρα στο δοχείο 
ελέγχου, ο οποίος να 
μπορεί να ελέγχει και 
να μετράει πίεση έως 

ΝΑΙ   
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και 1500 psi. 

126 

Δυνατότητα ύπαρξης 
και δύο (2) 
αισθητήρων IR στο 
δάπεδο της συσκευής 
για μέτρηση 
θερμοκρασίας σε κάθε 
δοχείο (προαιρετικά). 

NAI   

127 

Η συσκευή να 
διαθέτει 
περιστρεφόμενη 
τράπεζα για την 
τοποθέτηση των 
δοχείων, η οποία να  
διαθέτει σύστημα 
ασφαλείας, έτσι ώστε 
η περιστροφή της να 
γίνεται μόνο όταν η 
ισχύς μικροκυμάτων 
είναι σε λειτουργία. 

NAI   

128 

Η συσκευή να 
συνοδεύεται από 
τουλάχιστον δώδεκα 
(12) δοχεία πέψης, με 
τα εξής ελάχιστα 
χαρακτηριστικά: 
Α. Υλικό :  TFM 
Β. Όγκος κάθε 
δοχείου: 100ml 
Γ. Μέγιστη πίεση  
αντοχής: 1500 psi  
Δ. Μέγιστη 
θερμοκρασία 
αντοχής: 310 C 

NAI   

129 

Τα δοχεία να μη 
χρειάζονται βαλβίδες 
ή μεμβράνες κατά τη 
χρήση τους. 

NAI   

130 

Να έχει δυνατότητα 
αυτόματης 
αναγνώρισης του 
τύπου των δοχείων. 

NAI   

131 

Η συσκευή πέψης να 
διαθέτει 
ενσωματωμένη 
βιβλιοθήκη με 
μεθόδους, οι οποίες 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, να 
μετατραπούν και να 

NAI   
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αποθηκευτούν εκ 
νέου. Να επιτρέπει 
την δημιουργία νέων 
μεθόδων και την 
αποθήκευσή τους. 

132 

Να υπάρχει η 
δυνατότητα για 
ενσωματωμένο 
εκτυπωτή στη 
συσκευή.  

ΝΑΙ   

133 

Η συσκευή για την 
λειτουργία της να μην  
είναι απαραίτητη η  
χρήση Η/Υ. 

ΝΑΙ   

134 

Η συσκευή διαθέτει 
εξόδους εάν είναι 
επιθυμητό μελλοντικά 
να γίνει σύνδεση και 
με Η/Υ. 
Να διαθέτει εξόδους 
USB, Ethernet και 
RS232. 

ΝΑΙ   

135 
Συνοδεύεται από 
Η/Υ.  

ΝΑΙ   

136 
Τάση λειτουργίας:  
240V/50Hz. 

ΝΑΙ   

4. Ειδικές Απαιτήσεις & Προϋποθέσεις 
 

137 

Να είναι από τα πιο 
πρόσφατα μοντέλα 
των κατασκευαστών 
Οίκων. 

ΝΑΙ   

138 

Ο κατασκευαστής 
πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένος 
Διεθνώς και στην 
Ελλάδα με 
αποδεδειγμένη 
εμπειρία 
εγκατάστασης 
παρόμοιων 
συστημάτων και 
εκπαίδευσης. Να 
κατατεθούν σχετικά 
στοιχεία. Επίσης, να 
κατατεθεί ο 
κατάλογος των 
εγκατεστημένων 
συστημάτων του ίδιου 
κατασκευαστή.  

ΝΑΙ  
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139 

Να παρέχεται 
εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τρία 
(3) τουλάχιστον έτη 
για το σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας, για 
δύο (2) τουλάχιστον 
έτη για τη συσκευή 
χώνευσης δειγμάτων 
με χρήση 
μικροκυμάτων και 
για ένα (1) 
τουλάχιστον έτος για 
τη συσκευή kjeldahl. 
Οι Υπηρεσίες 
Τεχνικής Υποστήριξης 
που παρέχονται κατά 
το διάστημα της 
περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού 
καλύπτουν τα 
ακόλουθα:                                                                                                                       
- Δυνατότητα λήψης 
της ειδοποίησης για 
βλάβη όλες τις ημέρες 
της εβδομάδος 
(Δευτέρα ως και 
Παρασκευή) και για 
διάστημα 09:00 π.μ. 
ως 17:00 μ.μ. 
- Επισκευή  εντός μίας 
εβδομάδας από την 
αναφορά της βλάβης 
στο χώρο λειτουργίας 
τους Κατά την 
διάρκεια εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος 
υποχρεούται να 
αποκαθιστά δωρεάν 
πλήρως την βλάβη με 
επιτόπια επισκευή ή 
αντικατάσταση του 
προβληματικού 
εξοπλισμού με 
καινούριο 
πανομοιότυπο για 
όλες τις εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδος 

ΝΑΙ   

16PROC005276068 2016-10-21



 43 

Δευτέρα ως και 
Παρασκευή) και για 
διάστημα 09:00 π.μ. 
ως 17:00 μ.μ. Η 
ενδεχομένως 
απαιτούμενη 
μεταφορά του προς 
επισκευή εξοπλισμού 
και η 
επανεγκατάστασή του 
θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
- Το service θα γίνεται 
από εκπαιδευμένο 
προσωπικό της 
ανάδοχου εταιρείας 
καθώς και η άμεση 
αποστολή οιουδήποτε 
εξαρτήματος –
ανταλλακτικού για 
την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης 
λειτουργίας της 
συσκευής. 

140 

Να διασφαλίζεται 
δεκαετής τουλάχιστον 
πλήρης χρήση και 
αξιοποίηση του 
προσφερόμενου 
συστήματος υγρής 
χρωματογραφίας με 
Υπεύθυνη Δήλωση 
του Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

141 

Οι κατασκευάστριες 
εταιρείες θα πρέπει   
να είναι απαραιτήτως 
πιστοποιημένες κατά 
ISO 9001. 

ΝΑΙ   

142 

Ο προμηθευτής θα 
πρέπει να είναι 
απαραιτήτως 
πιστοποιημένος κατά 
ISO 9001:2008 και ISO 
17025. Επιπλέον ο 
προμηθευτής θα 
πρέπει να έχει 
ενταχθεί, 
απαραιτήτως, σε 
εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής 

ΝΑΙ   
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διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού & 
Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού), 
σύμφωνα με το Ν. 
2939/2001 – Π.Δ. 
117/2004 και Π.Δ. 
15/2006 (να κατατεθεί 
επικυρωμένο 
αντίγραφο της 
σχετικής Βεβαίωσης 
του φορέα 
ανακύκλωσης). 

143 

Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να 
εγκαταστήσει και 
παραδώσει τα 
συστήματα σε πλήρη 
λειτουργία και να 
εκπαιδεύσει το 
προσωπικό που θα 
του υποδειχθεί, 
πλήρως στην 
λειτουργία τους. 

ΝΑΙ   

144 

Όλες οι ανωτέρω 
ζητούμενες 
προδιαγραφές θα 
πρέπει να 
απαντηθούν με την 
υπάρχουσα σειρά, μία 
προς μία, με φύλλο 
συμμόρφωσης και να 
αποδεικνύονται 
σαφέστατα από 
συνημμένα φυλλάδια-
του κατασκευαστή 
Οίκου. 

ΝΑΙ   

145 

Όλα τα επιμέρους 
μέρη της προμήθειας 
θα πρέπει να είναι 
καινούργια και 
αμεταχείριστα, αλλά 
και τα πιο πρόσφατα 
μοντέλα των 
κατασκευαστικών 
Οίκων. 

ΝΑΙ   

 

1.2.1.1.2..  Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» (άρθρο 95) 

16PROC005276068 2016-10-21



 45 

Στον φάκελο «οικονομική προσφορά» περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται στο 

αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή.  Ο φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 

υποβολής προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του 

υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

1.3 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, συνταγμένα ή 

μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική  γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια  (με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στα αγγλικά χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική). Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον 

ν.1497/1984 (Α΄188). 

Οι προσφορές θα ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες, προσμετρούμενους από την επομένη της 

ημέρας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η προσφορά που θα ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να 

παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζεται ανωτέρω, και 

αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη της ισχύος τους, οι προσφορές τους ισχύουν και 

τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 

ανωτέρω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
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εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία 

ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να 

υποβάλουν το σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, 

αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της 

διαδικασίας. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  Αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Το 

αρμόδιο όργανο προβαίνει κατ' αρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

εν συνεχεία  στον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στο στάδιο αυτό. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ I: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω: 

Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. Ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς  και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών όσον αφορά την 

πληρότητά τους. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τα παραπάνω συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό 

αξιολόγησης των προσφορών στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφορών, αποστέλλοντας το προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά. Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους αναδόχους η απόφαση του αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών κατά το 

πρώτο στάδιο, η αναθέτουσα αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών και ενημερώνει τους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, που δεν 

αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο υποφάκελος της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζεται. 

 

ΣΤΑΔΙΟ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε παραπάνω.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των οικονομικών 

Προσφορών βάσει τιμής προ ΦΠΑ και κατατάσσει τις προσφορές με βάση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Επικρατέστερη 

είναι η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει της τιμής. 

Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών ακολουθείται από την αρμόδια 

Επιτροπή η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 90 του ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και υπογράφει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την 

αποδοχή ή την απόρριψη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 

αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και το οποίο διαβιβάζει εγγράφως 

στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών η 

Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο 

να προβεί στην υποβολή των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 

 Παροχή διευκρινίσεων  

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 

τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2.1 της παρούσας, που έχουν 
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υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας 

και σήμανσης του φακέλου και των φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με τον νόμο, τις 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά 

το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της ως άνω παραγράφου δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, 

άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να 

ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, 

αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα 

κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με 

τις ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων 

της προσφοράς. 

 

2.2.4 Απόρριψη προσφορών 
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 Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

- Η οποία είναι ελλιπής κατά τα ανωτέρω ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 

ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

-Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη ή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

του διαγωνισμού. 

-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 τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3  

-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 παράγραφο2.2.3.  

- Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

- Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά, 

- Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

4.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνικών 

προσφορών και της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ηλεκτρονικά τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») 

να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά 

εντός προθεσμίας  20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
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κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

της παρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της 

προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της 

παρούσας παραγράφου και είναι τα εξής : 

4.2 -Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς) 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω  ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1.2.1.1.2. (α) και (δ) της παρούσας. Στην 

περίπτωση νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών τότε το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου (ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους) αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ), τον 

πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και ΙΚΕ). 

Σε κάθε περίπτωση νομικού προσώπου το απόσπασμα αφορά τα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή τα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του νομικού προσώπου.  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 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 που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις (εθνικές) διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του. 

-Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
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Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, δύνανται αυτά να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη που δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμοδίου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά  

για κάθε μέλος της ένωσης. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 

επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω 

δικαιολογητικά των εν λόγω φορέων. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους που υπερβαίνει ποσοστό 30% αυτής, οφείλει 

να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά του/των υπεργολάβου/ων. 

4.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του 

οικονομικού φορέα προσκομίζονται (ένα ή περισσότερα) από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 

επαγγελματικών κινδύνων. 

β) Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις από τη δημοσίευση της παρούσας, σε συνάρτηση προς την 

ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά για 

όλα τα μέλη της ένωσης  

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων 

φορέων θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν λόγω φορέων. 

4.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του οικονομικού φορέα προσκομίζονται 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
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α) Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων/ υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την προηγούμενη τριετία από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 

παραδόσεις και η παροχή υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 

αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, 

εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο 

δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.  

β)  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο υποψήφιος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπό προμήθεια 

ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία υποβάλλει τα ως άνω 

δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές 

δυνατότητες άλλων φορέων θα πρέπει να προσκομίζει τα ως άνω δικαιολογητικά των εν 

λόγω φορέων. 

4.5 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι 

είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.1.2 , οι οποίες επήλθαν ή για 

τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την ανωτέρω δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παραγράφου 4.1, οι 

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή 

σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της ηλεκτρονικής ειδοποίησης της ιδίας ως άνω 

παραγράφου. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας 

αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου που επήλθαν 

στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον αυτή είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 

1.2.1.1.1, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, εφόσον είχε προσκομισθεί, 

σύμφωνα με τις ίδιες παραγράφους της παρούσας. 

4.6 To αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4.6.1.Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 

να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
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ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως 

άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ΄ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

4.6.2. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ως άνω είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, εφόσον είχε προσκομισθεί και, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και  προϋποθέσεις, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.6.3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.6.4. Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

παρόντος Παραρτήματος, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, 

με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
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κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

ανάθεσης είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί με απόδειξη, αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 

σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Οι χρήστες οικονομικοί φορείς έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση σε όλους τους ανωτέρω φακέλους. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται είτε από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης 

του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016  ή από την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας 

ένστασης  του ιδίου άρθρου.  

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 

απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημέρων από τη λήψη της σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα 

ακεραιότητας βάσει της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του  δεσμεύονται ότι 

σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησε 

αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει την σύμβαση στον 

προσφέροντα που υπέβαλε τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (λόγω τιμής) 

16PROC005276068 2016-10-21



 55 

προσφορά όταν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως 

αυτές προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τιςυποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 

133 του ν. 4412/2016.  

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης/υλοποίησης 

 6.1.1. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια 

ειδών είναι 90 ημέρες  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εντός του 

προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει, 

εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα.  

 

6.1.2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 206 

του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρόνου 

παράδοσης/υλοποίησης και της αναφερθείσας παράτασής του, από υπαιτιότητα του 

προμηθευτή, η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ θα δικαιούται να επιβάλλει στον 

προμηθευτή τις κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση ο 

προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

του που απορρέει από αυτήν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την  παρούσα προϊόντων θα 

πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 

 

6.2  Όροι πληρωμής 

6.2.1   Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού 

τιμήματος της παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

προμηθευομένων προϊόντων, μετά την έκδοση του νομίμου παραστατικού και την 

προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και μπορεί να 

γίνει : Εφάπαξ, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 
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6.2.2.  Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου από 

τον Φορέα Χρηματοδότησης, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να 

ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία και στα έγγραφα της σύμβασης (αρ. 200 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι 

κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα 

με το άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

6.2.3.  Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρεί το εισπρακτικό δικαίωμα της σύμβασης σε 

οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό φορέα υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των κατά 

νόμων κοινοποιήσεων στην Αναθέτουσα Αρχή. Για να έχει ο ανάδοχος το δικαίωμα για 

υπεργολάβο πρέπει να τον ορίσει από την αρχή καθώς και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα εκτελέσει (όχι πάνω από το 30%, αρ. 58, Ν4412/2016). 

.  Δεν δικαιούται όμως να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιαδήποτε άλλη 

συμβατική του υποχρέωση, συνδεδεμένη με το αντικείμενο της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 

απόλυτη κρίση της. 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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7.1 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια ενός μηνός μετά 

τον χρόνο λήξης της προσφοράς, και συγκεκριμένα στο ποσό των Ευρώ  χίλια εννιακόσια 

εβδομήντα έξι ευρώ (1.976,00€), σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε της 

παρούσας. Προσφορές χωρίς εγγύηση δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.  

7.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα προσκομιστεί υποχρεωτικά 

από τον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια 3 

μήνες μετά τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του 

Παραρτήματος Ε της παρούσας. 

7.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος Ε της παρούσας, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσό ύψους 2,5% επί του συμβατικού τιμήματος, για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 

έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.   

7.4  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 

4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 

του ΠΟΕ που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 

αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Η παρούσα προκήρυξη και η υπό σύναψη σύμβαση διέπονται από την Ελληνική 

νομοθεσία. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 1,00 επί τοις εκατό 

(1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό προμήθεια ειδών.  
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Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις/προσφυγές ηλεκτρονικά,  

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 

που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία 

αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε 

περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, 

όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον 

οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθ. Π1/2390/2013 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2677/2013). Μετά την υποβολή των ενστάσεων η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα 

ιδίως: Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων.  Πιστοποιημένοι χρήστες από το 

φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση 

πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.  Οι χρήστες – 

οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους. 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και 

αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 
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ΑΘΗΝΑ, ……………….      

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΕΜΠ 
 
 
 

 
Ιωάννης Πασπαλιάρης 

Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Ε.Μ.Π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΟΜΑΔΑ B 
 

Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο 
Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή 
Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας. 
Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και 
Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών 

Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων 
 
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
παραπάνω οργάνων, η παράδοση, και εγκατάστασή τους καθώς και η εκπαίδευση 
χρηστών στο χώρο εγκατάστασής τους και θα συνοδεύεται από κατάλληλους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης 
και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα. 

 

Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο 
Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), 

Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Α. Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης  

1 

Να είναι 
προγραμματιζόμενη 
αντλία με ικανότητα 
λειτουργίας βαθμωτής 
έκλουσης (gradient) 
τεσσάρων (4) 
διαλυτών με ανάμιξη 
σε χαμηλή πίεση. 

ΝΑΙ   

2 

Να διαθέτει σύστημα 
δύο εμβόλων 
συνδεδεμένων σε 
σειρά. 

ΝΑΙ   

3 

Να διαθέτει δύο (2) 
μόνο βαλβίδες 
εισόδου και εξόδου, 
(inlet και outlet). 

ΝΑΙ   

4 

Να έχει περιοχή ροής 
από 0.001 mL/min 
έως 10 mL/min, 
ρυθμιζόμενη με βήμα 
0.001 mL/min. 

ΝΑΙ   

5 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
ροής μικρότερη από 

0.07% RSD. 

ΝΑΙ   
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6 
Να έχει ακρίβεια ροής 

ίση με  1%. 
ΝΑΙ   

7 

Να έχει μέγιστη πίεση 
λειτουργίας 
τουλάχιστον ίση με 
400 bar (5880 psi). 

ΝΑΙ   

8 

Να έχει διακύμανση 
πίεσης μικρότερη από 
2%. 

ΝΑΙ   

9 

Η αντιστάθμιση της 
συμπιεστότητας των 
διαλυτών να είναι 
επιλεγόμενη από τον 
χειριστή. 

ΝΑΙ   

10 

Ο όγκος υστέρησης να 
είναι ίσος με 600-900 
μL. 

ΝΑΙ   

11 

Να έχει περιοχή 
σύνθεσης μίγματος 
από 0% έως 95% ή 
από 5% έως 100% για 
κάθε διαλύτη ανά 0.1 
%, με 
επαναληψιμότητα 
σύνθεσης μίγματος 
μικρότερη από 0.2% 
RSD. 

ΝΑΙ   

12 

Να έχει συνιστώμενο 
εύρος pH από 1.0 έως 
12.5.  

ΝΑΙ   

13 

Η λειτουργία της 
αντλίας να είναι 
σύμφωνη με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

ΝΑΙ   

14 

Να έχει σύστημα 
αυτοδιάγνωσης 
βλαβών και 
διαρροών. Να 
διακόπτεται 
αυτόματα η παροχή 
διαλυτών σε 
περίπτωση διαρροής 
και να εμφανίζονται 
προειδοποιητικά 
μηνύματα για την 
πρόβλεψη βλαβών. 

NAI   

15 

Να διαθέτει 
ενσωματωμένο 
απαερωτή κενού με 

NAI   
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ικανότητα απαέρωσης 
σε τέσσερα κανάλια 
διαλυτών, με 
εσωτερικό όγκο 1,5 
mL ανά κανάλι. 

16 

Να συνοδεύεται από 
τέσσερις (4) φιάλες 
διαλυτών. 

ΝΑΙ   

Β. Αυτόματο Δειγματολήπτη 

17 

Να έχει δυνατότητα 
δειγματοληψίας από: 

 132 φιαλίδια των 
2 mL σε δύο 
δίσκους 

 36 φιαλίδια των 6 
mL σε δύο 
δίσκους 

ΝΑΙ   

18 

Να έχει όγκο έγχυσης 
από 0.1 έως 100 μL, σε 
διαβαθμίσεις του 0.1 
μL, με δυνατότητα 
επέκτασης έως τα 1800 
μL. 

ΝΑΙ   

19 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
δειγματοληψίας 
μικρότερη από 0.25% 
RSD. 

ΝΑΙ   

20 

Να έχει μέγιστη πίεση 
λειτουργίας ίση με 
600 bar (8700 psi). 

ΝΑΙ   

21 

Να έχει επιμόλυνση 
μεταξύ των 
δειγματοληψιών 
μικρότερη από 0.004% 
(40ppm) με έκπλυση 
της βελόνας.  

ΝΑΙ   

22 

Ο χρόνος έγχυσης να 
ισούται με 18s για 
ταχύτητα 
δειγματοληψίας ίση 
με 200 μl/min. 

ΝΑΙ   

23 

Ο ελάχιστος όγκος 
δειγματοληψίας να 
ισούται με: 

 1 μL από δείγμα 
όγκου 5 μL, σε 
φιαλίδιο όγκου 
100 μL, ή  

 1 μL από δείγμα 

ΝΑΙ   
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όγκου 10 μL, σε 
φιαλίδιο όγκου 
300 μL. 

24 

Να έχει εύρος ιξώδους 
δείγματος από 0.2 έως 
5 cp.  

ΝΑΙ   

25 

Να υπάρχει η 
δυνατότητα ψύξης 
των δειγμάτων σε 
θερμοκρασίες έως 
4°C. 

ΝΑΙ   

26 

Να ελέγχεται και να 
προγραμματίζεται 
πλήρως από το 
προσφερόμενο 
λογισμικό. 

ΝΑΙ   

27 

Η λειτουργία του να 
είναι σύμφωνη με τις 
Αρχές της 
Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

ΝΑΙ   

Γ. Θερμοστάτη Στηλών 

28 

Να έχει ειδικό 
θερμοστατούμενο 
χώρο με δυνατότητα 
υποδοχής ως και 3 
στηλών μήκους ως 
30cm, οποιασδήποτε 
εταιρείας. 

ΝΑΙ   

29 

Η περιοχή 
θερμοκρασίας να 
κυμαίνεται από 10οC 
κάτω από την 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ως 
+80οC. Η 
θερμοστάτηση να 
γίνεται με στοιχεία 
peltier, 
θερμοστατώντας την 
κινητή φάση. 

ΝΑΙ   

30 

Η ανύψωση της 
θερμοκρασίας να 
γίνεται ανά 1οC.  

ΝΑΙ   

31 

Να έχει σταθερότητα 
θερμοκρασίας ίση με 
± 0.15οC. 

ΝΑΙ   

32 

Να έχει ακρίβεια 
θερμοκρασίας ίση με 
± 0.5οC. 

NAI   
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33 

Να περιέχει δύο (2) 
ξεχωριστούς 
εναλλάκτες 
θερμότητας με 
ανεξάρτητο 
προγραμματισμό 
θερμοκρασίας.  

NAI   

34 

Να έχει εσωτερικό 
όγκο υστέρησης ίσο 
με 3μL για τον πρώτο 
και 6μL για τον 
δεύτερο εναλλάκτη. 

NAI   

35 

Ο χρόνος για την 
επίτευξη της 
θερμοκρασίας να 
ισούται με: 

 5 min, από τη 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 
έως τους 40οC. 

 10 min, από τους 
40οC έως τους 
20οC. 

NAI   

36 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

NAI   

37 

Να περιλαμβάνει 
ειδικό εξάρτημα 
αναγνώρισης στήλης 
το οποίο σε 
περίπτωση χρήσης 
κατάλληλων στηλών 
της ίδιας 
κατασκευάστριας 
εταιρείας, αυτόματα 
να καταγράφονται:  

 το υλικό 
πλήρωσης 

 το μήκος & η 
εσωτερική 
διάμετρος 

 το μέγεθος των 
σωματιδίων 

 ο αριθμός της 
σειράς παραγωγής 
& της παρτίδας 
(serial & batch 
number) 

 η μέγιστη πίεση 

NAI   
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 η μέγιστη 
θερμοκρασία 

 το μέγιστο pH 

 ο αριθμός των 
ενέσεων που 
πραγματοποιήθηκ
αν στη στήλη 

38 

Να διαθέτει 
ηλεκτρονική 
εξάπορτη βαλβίδα 
δύο θέσεων, πλήρως 
ελεγχόμενη από το 
προσφερόμενο 
λογισμικό, για 
αυτόματη επιλογή 
στηλών, με πίεση 
λειτουργίας έως τα 
600 bar. 

NAI   

Δ. Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους  

39 

Ο ανιχνευτής να είναι 
συστοιχίας διόδων με 
δυνατότητα 
ταυτόχρονης 
ανίχνευσης σε μήκη 
κύματος από 190 nm 
έως 640 nm 
τουλάχιστον. 

NAI   

40 

Να διαθέτει 
δυνατότητα 
ταυτόχρονης λήψης 
και αποθήκευσης έως 
και οκτώ (8) σημάτων 
ταυτόχρονα σε 
διαφορετικό μήκος 
κύματος το καθένα. 

ΝΑΙ   

41 
Να διαθέτει 1024 
διόδους ανίχνευσης. 

ΝΑΙ   

42 
Να διαθέτει λυχνία 
Δευτερίου. 

ΝΑΙ   

43 

Να έχει ακρίβεια 
μήκους κύματος ίση 
με ±1nm και να 
γίνεται αυτόματη 
βαθμονόμηση με 
γραμμές Δευτερίου. 

ΝΑΙ   

44 

Να έχει θόρυβο 
χαμηλότερο από ±3 x 
10-6 AU στα 230/4 
nm. 

NAI   

45 Να έχει απόκλιση NAI   
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μικρότερη από 0,5 x 
10-3 AU/h στα 230 
nm. 

46 

Να έχει ρυθμό 
διαμεταγωγής 
δεδομένων 
τουλάχιστον ίσο με 
120 Hz. 

NAI   

47 

Να έχει 
γραμμικότητα 
μεγαλύτερη από 2 AU 
στα 265 nm. 

NAI   

48 

Να διαθέτει 
ηλεκτρονικό έλεγχο 
της θερμοκρασίας 
ολόκληρης της 
οπτικής μονάδας. 

NAI   

49 

Να έχει πλάτος 
διόδου περίπου ίσο με 
0,5 nm. 

NAI   

50 

Να διαθέτει σύστημα 
αυτόματης 
αναγνώρισης/ταυτοπ
οίησης για τις 
κυψελίδες και τις 
λυχνίες UV. 

ΝΑΙ   

51 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP).  

ΝΑΙ   

52 

Να έχει την 
ικανότητα 
αυτοδιάγνωσης 
βλαβών και 
διαρροών. 

ΝΑΙ   

53 

Να έχει δυνατότητα 
δημιουργίας 
βιβλιοθήκης 
φασμάτων, έλεγχου 
καθαρότητας 
κορυφής κλπ. 

ΝΑΙ   

54 

Μέσω λογισμικού να 
απεικονίζεται 
τρισδιάστατα το 
χρωματογράφημα 
(ΧΥΖ=Απορρόφηση, 
Χρόνος, Μήκος 
κύματος). 

NAI   

55 
Να συνοδεύεται από 
κυψελίδα με οπτική 

NAI   
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διαδρομή μήκους 10 
mm. 

Ε. Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης 

56 

Να έχει περιοχή 
δείκτη διάθλασης: 
1.00 - 1.75 RIU. 

NAI   

57 

Να είναι ηλεκτρονικά 
θερμοστατούμενος 
από τους 5οC άνω της 
θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, έως 
και τους +55οC, με 
διαβάθμιση 0,1 οC. 

NAI   

58 
Να έχει θόρυβο ίσο με 
± 1,25 x 10-9 RIU. 

NAI   

59 

Να έχει απόκλιση 
μικρότερη από 2 x 10-7 

RΙU/h. 
ΝΑΙ   

60 

Να έχει ρυθμό 
διαμεταγωγής 
δεδομένων 
τουλάχιστον ίσο με 
74Hz. 

ΝΑΙ   

61 

Να έχει την 
ικανότητα αυτόματου 
μηδενισμού πριν από 
την ανάλυση. 

ΝΑΙ   

62 

Να διαθέτει αυτόματη 
βαλβίδα καθαρισμού 
κυψελίδας. 

ΝΑΙ   

63 

Να διαθέτει κυψελίδα 
όγκου 8 μL, μέγιστης 
πίεσης 5 bar και 
μέγιστης ροής 5 
mL/min. 

NAI   

64 

Να περιλαμβάνει 
αυτόματη βαλβίδα 
ανακύκλωσης του 
διαλύτη. 

NAI   

65 

Να περιλαμβάνει 
αισθητήρα 
ανίχνευσης τυχόν 
διαρροών. 

NAI   

66 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις Αρχές 
της Εργαστηριακής 
Πρακτικής (GLP). 

NAI   

ΣΤ. Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας 

67 
Να ελέγχει πλήρως το 
σύστημα υγρής 

NAI   
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χρωματογραφίας 
(αντλία, αυτόματος 
δειγματολήπτης, 
θερμοστάτης στηλών, 
ανιχνευτές) μέσα από 
ένα φιλικό και 
εύχρηστο γραφικό 
περιβάλλον. 

68 

Να επεξεργάζεται 
πλήρως δεδομένα 
καθώς και νέους 
υπολογισμούς 
(recalculations) επί 
οθόνης. 

ΝΑΙ   

69 

Να αποτελεί την 
τελευταία και πλέον 
εξελιγμένη έκδοση της 
σειράς του και να 
λειτουργεί σε 
περιβάλλον 
Windows. 

ΝΑΙ   

70 

Να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές 
της ορθής 
εργαστηριακής 
πρακτικής GLP. 

ΝΑΙ   

71 

Το πρόγραμμα να 
μπορεί με κατάλληλη 
επέκταση να ελέγχει 
επιπλέον συστήματα 
(μεταξύ των οποίων 
Αέριο 
χρωματογράφο, Υγρή 
χρωματογραφία, 
Υγρή χρωματογραφία 
με ανιχνευτή 
Φασματογραφίας 
Μαζών, Τριχοειδή 
Ηλεκτροφόρηση). 

ΝΑΙ   

72 

Να συνοδεύεται από 
CD-ROΜ με οδηγίες, 
για την 
αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών όλου του 
συστήματος. 

NAI   

73 

Να συνοδεύεται από 
κατάλληλο 
ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και 
εκτυπωτή. 

NAI   
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Β2. ΣΥΣΚΕΥΗ KJELDAHL 
Αποτελούμενη από τις κατωτέρω επιμέρους μονάδες με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές 
τουλάχιστον: 

74 

Δυνατότητα 
υποδοχής 6x300ml 
σωλήνων πέψης. 

NAI   

75 

Θέρμανση των 
σωλήνων να γίνεται 
μέσω IR ομοιόμορφα. 

ΝΑΙ   

76 

Να έχει διακόπτη για 
τη ρύθμιση της 
ενέργειας για την 
αποφυγή αφρισμού 
των δειγμάτων κατά 
τη διάρκεια της 
πέψης. 

ΝΑΙ   

77 

Να αποτελείται από 
γυάλινα εξαρτήματα 
για την παρατήρηση 
της διαδικασίας της 
πέψης. 

ΝΑΙ   

78 

Να έχει απολύτως 
στεγανό σύστημα 
απαγωγής αερίων. 

ΝΑΙ   

79 

Να έχει ικανότητα 
υποδοχής σωλήνων  
όγκου 300ml ίδιους με 
τους σωλήνες 
απόσταξης ώστε να 
αποφεύγεται η 
μετάγγιση – 
μεταφορά του προς 
απόσταξη δείγματος. 

NAI   

80 

Να συνοδεύεται από 
6 σωλήνες πέψης, ένα 
rack καθώς και τα 
απαραίτητα 
εξαρτήματα για την 
εγκατάσταση και 
λειτουργία της 
συσκευής. 

NAI   

81 

Να είναι έτοιμο για 
λειτουργία στα 
220V/50Hz. 

NAI   

 
Β. Συσκευή Απόσταξης   
 

82 Να έχει αυτόματη NAI   
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προσθήκη, νερού, 
βορικού οξέως και 
καυστικού. 

83 

Να έχει δυνατότητα 
επιπλέον ποσότητας 
αντιδραστηρίου, κατά 
τη διάρκεια της 
απόσταξης. 

NAI   

84 

Να έχει σύστημα 
ασφαλείας για το 
νερό ψύξης. 

ΝΑΙ   

85 

Γεννήτρια ατμού να 
είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα (stainless 
steel) στην οποία το 
θερμαντικό στοιχείο 
(αντίσταση) βρίσκεται 
έξω από το νερό. 

ΝΑΙ   

86 

Να έχει ένδειξη 
ετοιμότητας της 
γεννήτριας του 
ατμού. 

ΝΑΙ   

87 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης του 
χρόνου απόσταξης. 

ΝΑΙ   

88 

Να έχει δυνατότητα 
ρύθμισης της ισχύος 
της ατμογεννήτριας 
από 30 έως 100%. 

NAI   

89 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης της 
ισχύς της 
ατμογεννήτριας. 

NAI   

90 

Να έχει  δυνατότητα 
αυτόματης 
απόρριψης του 
υπολείμματος της 
απόσταξης (tube 
emptying) μετά το 
τέλος της απόσταξης. 

NAI   

91 

Η περιοχή μέτρησης 
να είναι μεγαλύτερη 
από 0.1 mg αζώτου. 

NAI   

92 

Να έχει 
επαναληψιμότητα 
καλύτερη από ± 1%. 

NAI   

93 

Να έχει εύχρηστο 
πληκτρολόγιο, οθόνη 
υγρών κρυστάλλων 
και ενσωματωμένο 

NAI   
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χρονόμετρο. 

94 

Να έχει 
ενσωματωμένο 
λογισμικό για 
αποθήκευση των 
αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του GLP 
και δυνατότητα 
εκτύπωσης των μέσω 
USB interface.  

ΝΑΙ   

95 

Να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης 50 
διαφορετικών 
μεθόδων και 500 
αποτελεσμάτων.  

ΝΑΙ   

96 

Να αποτελείται από 
διαφανή μέρη για την 
οπτική 
παρακολούθηση της 
διαδικασίας της 
απόσταξης. 

ΝΑΙ   

97 

Όλα τα λειτουργικά 
τμήματα της, να είναι 
άμεσα προσπελάσιμα 
από το εμπρός μέρος 
της συσκευής (service 
door front access). 

ΝΑΙ   

98 

Τα εξωτερικά μέρη να 
είναι φτιαγμένα από 
πλαστικά υλικά 
ανθεκτικά σε οξέα και 
αλκάλεα. 

NAI   

99 

Να έχει αισθητήρα 
ασφαλείας για την 
ύπαρξη σωλήνα ή μη. 

NAI   

100 

Να έχει αισθητήρα 
ασφαλείας  για το 
κάλυμμα πρόσβασης 
στο εσωτερικό της 
συσκευής (service 
door sensor). 

NAI   

101 

Να έχει σύστημα 
ασφαλείας με κωδικό, 
που αποτρέπει την 
λειτουργία της 
συσκευής από μη 
εξουσιοδοτημένα 
άτομα. 

NAI   

102 Να έχει δίσκο στη NAI   
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βάση της συσκευής ο 
οποίος να  βγαίνει 
και καθαρίζεται 
εύκολα. 

103 

Να είναι κατάλληλη 
για την μέτρηση 
Kjedahl, Devarda, 
TKN , Alcohol, 
phenol, sulfur 
dioxide, volatile acids. 

NAI   

104 

Να λειτουργεί στα 
220-240 V, 50-
10760Hz. 

ΝΑΙ   

Γ. Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών  

105 

Να διαθέτει μονάδα 
προσυμπυκνωσης 
καθώς και  δοχείο για 
την εξουδετέρωση των 
οξέων και των 
βάσεων. 

ΝΑΙ   

106 

Να έχει  δυνατότητα 
αναρρόφησης 
32lt/min. 

ΝΑΙ   

107 

Να έχει χωρητικότητα 
αναρρόφησης 
,ρυθμιζόμενη από 50-
400 mbar ,κάτω από 
την πίεση του 
περιβάλλοντος. 

NAI   

108 

Να έχει κατανάλωση 
ενέργειας που να μην 
ξεπερνά τα 140W.  

NAI   

109 

Να έχει θόρυβο 
λειτουργίας που να 
μην ξεπερνά τα 70dB. 

NAI   

110 

Να είναι έτοιμη για 
λειτουργία στα 230 V, 
50Hz. 

NAI   

 
Β3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 

111 

Συσκευή 
μικροκυμάτων 
κλειστού τύπου, 
προγραμματιζόμενη, 
μεγίστης ισχύος 
τουλάχιστον 1.800 
Watt και με δύο πηγές 
ακτινοβολίας.  

NAI   

112 Οι δύο πηγές να ΝΑΙ   
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δουλεύουν διαδοχικά 
. 

113 

Η συσκευή να είναι 
εφοδιασμένη με 
μονωτή  για την 
προστασία της πηγής 
παραγωγής 
μικροκυμάτων. 

ΝΑΙ   

114 

Να διαθέτει 
κατάλληλη 
τεχνολογία ώστε να 
δίνει μέγιστη ενέργεια 
στο δείγμα 
εξασφαλίζοντας έτσι 
πλήρεις χωνεύσεις. 

ΝΑΙ   

115 

Η συσκευή να 
διαθέτει μεγάλη 
ενσωματωμένη 
έγχρωμη  οθόνη αφής 
7 in. (800 x 480) TFT-
LED υψηλής 
διαύγειας και 
φωτεινότητας ούτως 
ώστε οι 
απεικονιζόμενες 
παράμετροι να είναι 
αναγνώσιμες ακόμα 
και από απόσταση 
αρκετών μέτρων και ο 
χειρισμός ιδιαίτερα 
εύκολος. 

ΝΑΙ   

116 

Να διαθέτει video 
εκπαίδευσης για τη 
χρήση των 
διαφορετικών 
δοχείων και την 
εκτέλεση της μεθόδου. 

NAI   

117 

Να υπάρχει 
δυνατότητα 
παρουσίασης επί της 
οθόνης των γραφικών 
παραστάσεων 
θερμοκρασίας και 
πίεσης ως προς τον 
χρόνο. 

NAI   

118 

Η συσκευή να 
διαθέτει κοιλότητα 
μικροκυμάτων 
επικαλυμμένη από 
πολλαπλά στρώματα 

NAI   
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ειδικού υλικού για 
υψηλή προστασία. 

119 

Να διαθέτει 
μετασχηματιστή 
απομόνωσης για την 
προστασία των 
ηλεκτρικών 
τμημάτων.  

NAI   

120 

Η πόρτα της συσκευής 
να είναι στερεή, 
ανθεκτική, με 
ενσωματωμένο 
παράθυρο 
παρατήρησης. 

NAI   

121 

Η πόρτα της συσκευής 
να φέρει συστήματα 
ασφαλείας για την 
παρεμπόδιση της 
εκπομπής 
μικροκυμάτων όταν η 
πόρτα είναι ανοιχτή. 

NAI   

122 

Η συσκευή να φέρει 
ενσωματωμένο 
σύστημα απαγωγού 
εκφευγόντων αερίων, 
ανθεκτικό στην 
διάβρωση, υψηλής 
ισχύος και χαμηλού 
θορύβου. 

ΝΑΙ   

123 

Η συσκευή να 
διαθέτει, σύστημα 
ανίχνευσης των 
συμβάντων στα 
δοχεία πέψης για την 
αυτόματη 
απενεργοποίηση της 
με παράλληλη ένδειξη 
στον χειριστή σε 
περίπτωση μη ορθών 
συνθηκών 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

124 

Ο έλεγχος της 
θερμοκρασίας να 
γίνεται με αισθητήρα 
– οπτική ίνα στο 
δοχείο ελέγχου και 
όχι με μεταλλικό 
θερμοζεύγος που 
μπορεί να θερμανθεί 
στα μικροκύματα και 

ΝΑΙ   
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να δώσει ανακριβή 
αποτελέσματα. 

125 

Ο έλεγχος της πίεσης 
να γίνεται με 
αισθητήρα στο δοχείο 
ελέγχου, ο οποίος να 
μπορεί να ελέγχει και 
να μετράει πίεση έως 
και 1500 psi. 

ΝΑΙ   

126 

Δυνατότητα ύπαρξης 
και δύο (2) 
αισθητήρων IR στο 
δάπεδο της συσκευής 
για μέτρηση 
θερμοκρασίας σε κάθε 
δοχείο (προαιρετικά). 

NAI   

127 

Η συσκευή να 
διαθέτει 
περιστρεφόμενη 
τράπεζα για την 
τοποθέτηση των 
δοχείων, η οποία να  
διαθέτει σύστημα 
ασφαλείας, έτσι ώστε 
η περιστροφή της να 
γίνεται μόνο όταν η 
ισχύς μικροκυμάτων 
είναι σε λειτουργία. 

NAI   

128 

Η συσκευή να 
συνοδεύεται από 
τουλάχιστον δώδεκα 
(12) δοχεία πέψης, με 
τα εξής ελάχιστα 
χαρακτηριστικά: 
Α. Υλικό :  TFM 
Β. Όγκος κάθε 
δοχείου: 100ml 
Γ. Μέγιστη πίεση  
αντοχής: 1500 psi  
Δ. Μέγιστη 
θερμοκρασία 
αντοχής: 310 C 

NAI   

129 

Τα δοχεία να μη 
χρειάζονται βαλβίδες 
ή μεμβράνες κατά τη 
χρήση τους. 

NAI   

130 

Να έχει δυνατότητα 
αυτόματης 
αναγνώρισης του 
τύπου των δοχείων. 

NAI   
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131 

Η συσκευή πέψης να 
διαθέτει 
ενσωματωμένη 
βιβλιοθήκη με 
μεθόδους, οι οποίες 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, να 
μετατραπούν και να 
αποθηκευτούν εκ 
νέου. Να επιτρέπει 
την δημιουργία νέων 
μεθόδων και την 
αποθήκευσή τους. 

NAI   

132 

Να υπάρχει η 
δυνατότητα για 
ενσωματωμένο 
εκτυπωτή στη 
συσκευή.  

ΝΑΙ   

133 

Η συσκευή για την 
λειτουργία της να μην  
είναι απαραίτητη η  
χρήση Η/Υ. 

ΝΑΙ   

134 

Η συσκευή διαθέτει 
εξόδους εάν είναι 
επιθυμητό μελλοντικά 
να γίνει σύνδεση και 
με Η/Υ. 
Να διαθέτει εξόδους 
USB, Ethernet και 
RS232. 

ΝΑΙ   

135 
Συνοδεύεται από 
Η/Υ.  

ΝΑΙ   

136 
Τάση λειτουργίας:  
240V/50Hz. 

ΝΑΙ   

4. Ειδικές Απαιτήσεις & Προϋποθέσεις 
 

137 

Να είναι από τα πιο 
πρόσφατα μοντέλα 
των κατασκευαστών 
Οίκων. 

ΝΑΙ   

138 

Ο κατασκευαστής 
πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένος 
Διεθνώς και στην 
Ελλάδα με 
αποδεδειγμένη 
εμπειρία 
εγκατάστασης 
παρόμοιων 
συστημάτων και 

ΝΑΙ  
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εκπαίδευσης. Να 
κατατεθούν σχετικά 
στοιχεία. Επίσης, να 
κατατεθεί ο 
κατάλογος των 
εγκατεστημένων 
συστημάτων του ίδιου 
κατασκευαστή.  

139 

Να παρέχεται 
εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τρία 
(3) τουλάχιστον έτη 
για το σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας, για 
δύο (2) τουλάχιστον 
έτη για τη συσκευή 
χώνευσης δειγμάτων 
με χρήση 
μικροκυμάτων και 
για ένα (1) 
τουλάχιστον έτος για 
τη συσκευή kjeldahl. 
Οι Υπηρεσίες 
Τεχνικής Υποστήριξης 
που παρέχονται κατά 
το διάστημα της 
περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού 
καλύπτουν τα 
ακόλουθα:                                                                                                                       
- Δυνατότητα λήψης 
της ειδοποίησης για 
βλάβη όλες τις ημέρες 
της εβδομάδος 
(Δευτέρα ως και 
Παρασκευή) και για 
διάστημα 09:00 π.μ. 
ως 17:00 μ.μ. 
- Επισκευή  εντός μίας 
εβδομάδας από την 
αναφορά της βλάβης 
στο χώρο λειτουργίας 
τους Κατά την 
διάρκεια εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας ο 
ανάδοχος 
υποχρεούται να 
αποκαθιστά δωρεάν 
πλήρως την βλάβη με 

ΝΑΙ   
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επιτόπια επισκευή ή 
αντικατάσταση του 
προβληματικού 
εξοπλισμού με 
καινούριο 
πανομοιότυπο για 
όλες τις εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδος 
Δευτέρα ως και 
Παρασκευή) και για 
διάστημα 09:00 π.μ. 
ως 17:00 μ.μ. Η 
ενδεχομένως 
απαιτούμενη 
μεταφορά του προς 
επισκευή εξοπλισμού 
και η 
επανεγκατάστασή του 
θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
- Το service θα γίνεται 
από εκπαιδευμένο 
προσωπικό της 
ανάδοχου εταιρείας 
καθώς και η άμεση 
αποστολή οιουδήποτε 
εξαρτήματος –
ανταλλακτικού για 
την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης 
λειτουργίας της 
συσκευής. 

140 

Να διασφαλίζεται 
δεκαετής τουλάχιστον 
πλήρης χρήση και 
αξιοποίηση του 
προσφερόμενου 
συστήματος υγρής 
χρωματογραφίας με 
Υπεύθυνη Δήλωση 
του Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

141 

Οι κατασκευάστριες 
εταιρείες θα πρέπει   
να είναι απαραιτήτως 
πιστοποιημένες κατά 
ISO 9001. 

ΝΑΙ   

142 

Ο προμηθευτής θα 
πρέπει να είναι 
απαραιτήτως 
πιστοποιημένος κατά 

ΝΑΙ   
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ISO 9001:2008 και ISO 
17025. Επιπλέον ο 
προμηθευτής θα 
πρέπει να έχει 
ενταχθεί, 
απαραιτήτως, σε 
εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού & 
Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού), 
σύμφωνα με το Ν. 
2939/2001 – Π.Δ. 
117/2004 και Π.Δ. 
15/2006 (να κατατεθεί 
επικυρωμένο 
αντίγραφο της 
σχετικής Βεβαίωσης 
του φορέα 
ανακύκλωσης). 

143 

Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να 
εγκαταστήσει και 
παραδώσει τα 
συστήματα σε πλήρη 
λειτουργία και να 
εκπαιδεύσει το 
προσωπικό που θα 
του υποδειχθεί, 
πλήρως στην 
λειτουργία τους. 

ΝΑΙ   

144 

Όλες οι ανωτέρω 
ζητούμενες 
προδιαγραφές θα 
πρέπει να 
απαντηθούν με την 
υπάρχουσα σειρά, μία 
προς μία, με φύλλο 
συμμόρφωσης και να 
αποδεικνύονται 
σαφέστατα από 
συνημμένα φυλλάδια-
του κατασκευαστή 
Οίκου. 

ΝΑΙ   

145 

Όλα τα επιμέρους 
μέρη της προμήθειας 
θα πρέπει να είναι 
καινούργια και 

ΝΑΙ   
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αμεταχείριστα, αλλά 
και τα πιο πρόσφατα 
μοντέλα των 
κατασκευαστικών 
Οίκων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥMBAΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, που εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 42 ΑΦΜ 099793475,  ΔΟΥ Δ Αθηνών 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Πασπαλιάρη, Αναπληρωτή Πρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 

………………., ΔΟΥ ………………….,  

και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία 

..............................................................................................................., που εδρεύει στ 

…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ 

......................... και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............ 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος της προμήθειας και υπηρεσίας εγκατάστασης 

εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: 

Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating 

Advanced Waste Management Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με 

Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και 

Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο 

Λυμπεράτο.»,   αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού της ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής 

Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, 

Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη 

Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας. Β2. Συσκευή KJELDAHL 

αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης 

ατμών, Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων, όπως o εξοπλισμός 

αυτός περιλαμβάνεται τόσο στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του υπ’ αριθ 

9/2016 ομάδα Β’ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες   που 

διενεργήθηκε την ………………, όσο και στην από ..................... τεχνική προσφορά του 

δεύτερου συμβαλλομένου - προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της 
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παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω 

προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ....... απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη 

στ………………………….. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών 

επιβαρύνουν τον προμηθευτή 
3. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των προϊόντων της προσφοράς, τα οποία 

θα παραδώσει ελεύθερα, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία στους χώρους 

εγκατάστασής τους. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον κίνδυνο κάθε βλάβης, φθοράς ή απώλειας των 

αναλωσίμων και κάθε τμήματος αυτού, φέρει μέχρι την εγκατάστασή του ο 

προμηθευτής. 

4. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος 

συμφωνητικού και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε 

χρονικό διάστημα ……….. (….) ημερολογιακών ημερών ή …….. (….) μηνών    από 

την υπογραφή της παρούσας.  

5. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  με την υπογραφή της και λήγει ……….. 

(…..) ημερολογιακές ημέρες ή …….. (….) μήνες  μετά την καταληκτική ημερομηνία 

εκτέλεσης του έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 

6. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την 

οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των ....... Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η 

οποία θα βαρύνει το έργο με τίτλο 

«………………………………………………………………………………….». 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως 

ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4 

παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρθο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο 

7. Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 
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 Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού 

τιμήματος της παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

προμηθευομένων προϊόντων, μετά την έκδοση του νομίμου παραστατικού και την 

προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και μπορεί 

να γίνει:  Εφάπαξ, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του 

ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου από 

τον Φορέα Χρηματοδότησης, με εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου. 

8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να 

ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία και στα έγγραφα της σύμβασης (αρ. 200 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

9. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει 
για χρονικό διάστημα ..........(...) ετών από την οριστική παράδοσή του και 
αναλαμβάνει τη συντήρησή του για το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά και την 
αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία του, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην προσφορά του.  
 
Όλα τα μέρη του υπό προμήθεια οργάνου θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα καλύπτονται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας χρονικής διάρκειας ……………………… από την ημερομηνία παραλαβής 
του συστήματος, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη, με επισκευή εντός 
μίας (1) εβδομάδας από την αναφορά της βλάβης στο χώρο λειτουργίας τους. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης από αυτή 
του κατασκευαστή, ισχύει η προσφορά του αναδόχου. Στην εγγύηση καλής 
λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται και πλήρης εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο 
εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει μαζί με τον εξοπλισμό απαραίτητα στην 
Επιτροπή Παραλαβής του Διαγωνισμού τα τεχνικά εγχειρίδια στην αγγλική και 
ελληνική γλώσσα και το υλικό τεκμηρίωσης σε τόσα αντίτυπα όσα απαιτούνται ώστε 
να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική ενημέρωση των χειριστών, των χρηστών και η καλή 
λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό 
τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού. Η ανάδοχος εταιρεία 
αναλαμβάνει με δική της ευθύνη τη μεταφορά του εξοπλισμού από τον ειδικευμένο 
τεχνικό της εταιρείας. Η ανάδοχος εταιρεία θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα εργασιών, 
αντικατάστασης οποιουδήποτε εξοπλισμού δεν πληροί τις προδιαγραφές αναφορικά 
με τη λειτουργία της εγκατάστασης λόγω βλάβης και εντός της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας. Η εγκατάσταση του συστήματος και η εκπαίδευση χρηστών θα 
γίνει από τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. 
Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχονται κατά το διάστημα της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτουν τα ακόλουθα:                                                                                                                       
- Δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για βλάβη όλες τις ημέρες της εβδομάδος 
(Δευτέρα ως και Παρασκευή) και για διάστημα 09:00 π.μ. ως 17:00 μ.μ.  
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- Κατά την διάρκεια εγγυήσεως καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαθιστά δωρεάν πλήρως την βλάβη με επιτόπια επισκευή ή αντικατάσταση του 
προβληματικού εξοπλισμού με καινούριο πανομοιότυπο για όλες τις εργάσιμες ημέρες 
της εβδομάδος Δευτέρα ως και Παρασκευή) και για διάστημα 09:00 π.μ. ως 17:00 μ.μ. 
Η ενδεχομένως απαιτούμενη μεταφορά του προς επισκευή εξοπλισμού και η 
επανεγκατάστασή του θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

- Το service θα γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό της ανάδοχου εταιρείας καθώς 
και η άμεση αποστολή οιουδήποτε εξαρτήματος – ανταλλακτικού για την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας της συσκευής. 
Οποιαδήποτε βλάβη σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε εγγύηση /συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης, ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της επισκευής του προβληματικού 
εξοπλισμού και την υποχρέωση για την αποκατάσταση όλων των λειτουργικών 
βλαβών ή προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιβάρυνση 
για την εργασία, έξοδα μεταφοράς, μετακίνησης και ανταλλακτικά στην Ελλάδα εντός 
των ανωτέρω προσδιορισθέντων χρονικών ορίων από την έγγραφη ειδοποίηση της 
βλάβης.  

10. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που 

μπορεί να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

11. Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρεί το εισπρακτικό δικαίωμα της σύμβασης σε 

οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό φορέα υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των 

κατά νόμων κοινοποιήσεων στην Αναθέτουσα Αρχή. Για να έχει ο ανάδοχος το 

δικαίωμα για υπεργολάβο πρέπει να τον ορίσει από την αρχή καθώς και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα εκτελέσει (όχι πάνω από το 30%, αρ. 58, Ν4412/2016). 

12. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων 

και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 

13. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄αριθμόν 9/2016 ομάδα Β’ διακήρυξη 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της παρούσας να τηρεί τις κείμενες 

διατάξεις στους τομείς του περιβάλλοντος, των εργασιακών σχέσεων και της 

κοινωνικής πρόνοιας, που επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, την εσωτερική 

νομοθεσία, τις συλλογικές συμφωνίες ή από διατάξεις του διεθνούς περιβαλλοντικού, 

προνοιακού ή εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (άρθρο 130).  

15. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προκηρύχθηκαν της κατακύρωσης 

της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και θα εξακολουθεί 

να μην ενεργεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά 

και μετά τη λήξη αυτής, 
16. Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής των 

υπό προμήθεια ειδών που θα περιλαμβάνει την παράδοση, εγκατάσταση και 
εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασής τους από την Αρμόδια Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής, με τιμολόγια επί πιστώσει και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού 
χρηματικού εντάλματος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρά σε καμία πληρωμή για 
την ολοκλήρωση παραδοτέου εάν το παραδοτέο δεν έχει δοθεί από τον Ανάδοχο και 
δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη 

17. Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας ο δεύτερος των συμβαλλομένων 
κατέθεσε την υπ’αριθμ. ........................ εγγυητική καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 
…………………............ συνολικού ποσού  .......................€ χρονικής διάρκειας 
………..……..μηνών, η οποία  θα καταπέσει  υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του 
Ε.Μ.Π. σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Σε διαφορετική 
περίπτωση η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί  με την ολοκλήρωση της προμήθειας 
που με το παρόν συμφωνητικό ανατίθεται. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και  στο διαδικτυακό 

τόπο του ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία αντίτυπα, τα οποία 

υπογράφονται ως ακολούθως :  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΕΛΚΕ/ΕΜΠ                                                                   Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών                               

  

Ιωάννης Πασπαλιάρης 

Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ε.Μ.Π 

 

Αθήνα, …………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

 

1. Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής 
 

Δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή 
 

Προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας   
Για την συμμετοχή στον υπ ‘ αριθ. ……………… Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτές 

Διαδικασίες για την προμήθεια/ παροχή υπηρεσιών ……………..……… 
 
Ο κάτωθι υπογράφων ………………………………………………………..(όνομα), 
…………………………….(ιδιότητα), ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της ……………….. 
δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους 
αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι: 

(α)  δεν έχει εκδοθεί ούτε εις βάρος του οικονομικού φορέα που εκπροσωπώ ούτε εις βάρος 

μου ατομικά, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : 

1) 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 11.11.20088, σελ. 42). 

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 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 31.7.2-003 σελ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας 

αρχής. 

3) 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, σελ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48). 

4) 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 (ΕΕL 164 της 

22.6.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

5) 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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 
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309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε 

Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και 

αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν. 

6) 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 (EEL 101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215),  

(β)  (Σε πρώτο πρόσωπο αν είναι ατομική επιχείρηση) Η εταιρία ………….. δεν τελεί υπό 

πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ούτε τελεί σε άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από εθνικές 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

 (γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής της. 

(δ) δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή 

(ε) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.   

(στ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών    

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή του 

ελληνικού δικαίου, 

(ζ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή του ελληνικού δικαίου,  

(η) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας 

χρεωκοπίας 

(θ) Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, ή (Εφόσον υπάρχουν) την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν. 

4412/2016 (τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των γνωμοδοτικών και 

αποφαινόμενων οργάνων και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής) και των 

συγγενικών τους προσώπων υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
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(συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 

εκ πλαγίως δε έως και τετάρτου βαθμού των προσώπων της ανωτέρω περίπτωσης) 

(ι) τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος/η  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

(κ) Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν 

καθοριστεί με την παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

(λ) ότι έλαβα υπόψη μου τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 

εκτελεστεί η σύμβαση 

(μ) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(ν) ότι είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε 

δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 

περιλαμβάνω στη δήλωσή μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως 

δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα 

(ξ) ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν 

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 

(ο) Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού 

(π) Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις  

(ρ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

(σ) Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση  

της παρούσας σύμβασης 
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 
 
Εκδότης : 
 …………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
…………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο– Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της 
Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………, 
αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου 
………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
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3.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
……}  Α.Φ.Μ. ………………….. 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  Α.Φ.Μ. ………………….. 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο και τον αριθμό της σύμβασης),που αφορά στο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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4.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Σύμβασης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Αορίστου διάρκειας 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
……} Α.Φ.Μ. ………………….. 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, Α.Φ.Μ. ………………….. 
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση 
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο και ο αριθμός της σύμβασης), που αφορά στο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
 
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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5.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
……} Α.Φ.Μ. ………………….. 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, Α.Φ.Μ. ………………….. 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή αγαθών, με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού) …………., με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..……, συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο σας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ……………………………………. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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