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        Κηφισιά,  11.10.19 

 
Αρ. Πρωτ.: 7980 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Έχοντας  υπόψη, 

 

1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 

2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998), 

3) Τις διατάξεις του Ν.4310/14 (ΦΕΚ 258 Α/258 Α/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,  

4) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

5) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

6) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

7) Την απόφαση αρ. Ι/10ης Συνεδριάσεως/14.12.2018 της Διοικητικής Επιτροπής, 

«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου»,    

8) Τη με Αρ. Πρωτ. 2378/2.4.2019 αναφορά της Δρος Χ. Βαρβέρη, Ερευνήτριας Α΄ και 

Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών 

αμπέλου-HELLENOINOS», με την οποία αιτείται την προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και υλικών για τις ανάγκες του ως άνω 



 

 

 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ     
4η Έκδοση Ημ. Έκδοσης:25.10.2017 

  

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης

αναφερόμενου προγράμματος, μέχρι του συνολικού ποσού των 56.700,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  

9) Την απόφασή της αρ. XXXIV/4ης Συνεδριάσεως/27.5.2019 με τίτλο: “Έγκριση διενέργειας 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες 

του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο 

«Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου-HELLENOINOS», 

10) Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος και συγκεκριμένα 

στον ΚΑΕ 9369, 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε  

 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και 

των τεχνικών χαρακτηριστικών – απαιτήσεων, για την προμήθεια αναλωσίμων και υλικών για 

τις ανάγκες του προγράμματος ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με 

τίτλο «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου-HELLENOINOS».  

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο καθαρό ποσό των σαράντα πέντε 

χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (45.725€), πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι στο συνολικό ποσό 

των πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (56.700€). Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 31532500-9, 24311000-7, 24965000-6, 

24000000-4, 35331500-8, 31521000-4, 15333000-1. Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ», εκτιμώμενης αξίας 6.895,15 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 33790000 

- 4 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 3.522,58 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

31532500-9 

ΤΜΗΜΑ 3: «RNA KIT», εκτιμώμενης αξίας 13.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24311000-7 

ΤΜΗΜΑ 4: «PCR KIT», εκτιμώμενης αξίας 8.959,68 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24965000-6  

ΤΜΗΜΑ 5: «ΧΗΜΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.330,65 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24000000-4 

ΤΜΗΜΑ 6: «ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (NGS, HTS)», εκτιμώμενης αξίας 9.800 € 

πλέον ΦΠΑ 24% cpv 35331500-8 

ΤΜΗΜΑ 7: «ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.201,60 € πλέον ΦΠΑ 24% 

cpv 31521000-4 

ΤΜΗΜΑ 8: «ΦΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 266,10 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

15333000-1 
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Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για το σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών έκαστου τμήματος. Προσφορά που αφορά τμήμα αλλά υπολείπεται σε 

κάποιο από τα προς προμήθεια είδη αυτού, απορρίπτεται.  

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα 

ορίζεται σε τέσσερα (4), για λόγους ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της διευκόλυνσης της 

συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος και συγκεκριμένα τον 

ΚΑΕ 9369.   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα στις 22.10.2019, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11.00 π.μ.. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

(ΟΔΟΣ ΣΤ.ΔΕΛΤΑ 8, 145 61 

ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 

 

22.10.2019 

 

 

Τρίτη 

 

 

11.00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας.  

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δεν εκπλήρωσαν κατά 

το παρελθόν τις υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ινστιτούτο. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται στο 

Πρόγραμμα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.bpi.gr .  

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά), από την κ. Κ. Χανιωτάκη και 

κ. Χρ. Λούκουτου, τηλέφωνο: 2108180212 και 2108180236.  

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.bpi.gr/
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Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αυτές δίνονται εντός πέντε (5) ημερών.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται γραπτώς, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας 

υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους του Ινστιτούτου. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και β) τους όρους που περιέχονται στα παρακάτω Παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄: Όροι διενέργειας του διαγωνισμού, 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄: Πρότυπο συμμόρφωσης – Ειδικές απαιτήσεις, 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄: Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄: Σχέδιο Σύμβασης, 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄: Πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Η Διευθύντρια 

 

                

                      Δρ Κ. Μαχαίρα     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 96 του Ν.4412/2016) 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει 

να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την 

παρούσα. 

 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττική), όπου θα 

παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 22.10.2019 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται, ως μη κανονικές, χωρίς 

να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 

4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

5. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

Ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

 

• Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε Κράτος - 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 
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του ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών για τo τελευταίo έτος λειτουργίας τουλάχιστον το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης.  

 

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, απαιτείται: 

α) να βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

β) να δηλώνονται οι κυριότερες συναφείς συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελεστεί κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τουλάχιστον τρεις (3) με φορείς του Δημοσίου). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016) 

 

Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), καθαρογραμμένη, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:  

«ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», 

γ) ο τίτλος του διαγωνισμού ήτοι:  

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ-

HELLENOINOS», 

δ) τα στοιχεία του υποψηφίου. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου. 
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 2.2 

του παρόντος άρθρου. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

2.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» περιέχει:  

 

• Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), νομίμως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο (Βλέπε Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης). 

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των νομικών προσώπων: 

1. όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., το ΤΕΥΔ υπογράφει ο 

Διαχειριστής, 

2. όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., το ΤΕΥΔ υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, 

3. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, το ΤΕΥΔ υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του,  

4. σε περίπτωση Ένωσης, το ΤΕΥΔ υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.  

 

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

 

Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των 

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

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή όταν οι υποψήφιοι έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 

ευλόγου προθεσμίας. 

 



 

 

 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ     
4η Έκδοση Ημ. Έκδοσης:25.10.2017 

  

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης

• Δήλωση συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου, με τις ειδικές τεχνικές 

απαιτήσεις (on/off κριτήρια Πίνακα) σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας. 

 

Σημειώνεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, παραπέμποντας σε έγγραφα και 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

 

2.2 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την 

Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου και ειδικότερα συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας Προκήρυξης, στο οποίο 

αναφέρονται ρητά: 

• η τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων αναλωσίμων, 

• η τελική αξία σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων 

αναλωσίμων.   

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής). Η τιμή των αναλωσίμων είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά 

λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος 

της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

 

Εφόσον ένας υποψήφιος χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α/2015). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

 

Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε € χωρίς ΦΠΑ, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Η τελική 

αξία σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών, θα 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που 

υπάρχει διαφορά μεταξύ της Πρωτότυπης Οικονομικής Προσφοράς και του Αντιγράφου 

υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε 

περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδος και της τελικής αξίας, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από 

οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα περιγραφόμενα προς προμήθεια είδη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που αναφέρεται σε τμήμα των ζητούμενων αναλωσίμων του Παραρτήματος Β΄, 

δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Προσφορά που δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ή οποιοδήποτε 

άλλο όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται και οι όροι της 

παρούσας.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 100 του Ν.4412/2016) 

 

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την παρούσα, στους χώρους του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττικής). 

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και για 

το λόγο αυτό μη κανονικές. 

 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

προσφερόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Έπειτα ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, εξετάζοντας την πληρότητα και ορθότητα τους 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  
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Στην περίπτωση που η προσφορά δεν πληροί τους όρους της Διακήρυξης, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν 

αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται είτε 

κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης είτε σε νέα ημερομηνία και ώρα κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές 

κρίθηκαν μη αποδεκτές οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται όταν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή ενδεχομένως 

οι αποκλεισθέντες έχουν δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής 

ενστάσεων. 

 

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται σε Πρακτικό/α, το/τα οποίο/α 

υπογράφεται/ονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται/ονται μαζί με τους 

φακέλους των προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού που διενεργεί το διαγωνισμό. Στο/α εν 

λόγω Πρακτικό/α η αρμόδια Επιτροπή τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφορών και γνωμοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού στο μειοδότη υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που θα του αποσταλεί. Έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου, η οποία και κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

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

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο 

στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού του Ινστιτούτου και παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στην αρμόδια Επιτροπή: 

 

1. Απαιτούμενα αποσπάσματα ποινικού μητρώου, 

2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό πτώχευση,  

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, 
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4. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό αναγκαστική διαχείριση,  

5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,  

6. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων από το 

Γ.Ε.Μ.Η., 

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης.  

8.  Απόσπασμα οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου έτους.  

9. Βεβαίωση καταλληλόλητας των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

10. Δήλωση με τις κυριότερες συναφείς συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελεστεί 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τουλάχιστον τρεις (3) με φορείς του 

Δημοσίου). 

11. Φορολογική Ενημερότητα, 

12. Ασφαλιστική Ενημερότητα, 

13. Απόδειξη μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. (taxisnet/ Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση, Κατάσταση Επιχείρησης/Ενεργή), 

14. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Στην περίπτωση που η ανωτέρω υπηρεσία δεν δύναται να χορηγήσει το σχετικό 

πιστοποιητικό,  αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση, 

15. Για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ. 1 & 2 του ν. 4412/2016,  υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού, 

16. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 

17. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

 

Σημειώνεται ότι για το χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας του 

Παραρτήματος ΣΤ. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
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ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του υποψηφίου που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους οικονομικούς φορείς δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

υποψήφιο που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του υποψηφίου που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1α) του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 105, 129 130, 132, 201 και 202 του Ν.4412/2016) 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από 

τους υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας. Το Ινστιτούτο 

συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, με την 

οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση 

του διαγωνισμού σε αυτόν.  

 

Κατά την εκτέλεση της δημοσίας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Ολοκληρώθηκε η παροχή των προς προμήθεια ειδών, 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά τα προς προμήθεια είδη, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
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δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τα στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι 

του Αναδόχου. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται ο παρακάτω πίνακας 

συμμόρφωσης, με μια επιπλέον στήλη οπού αναγράφεται η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης 

ή μη (on/off κριτήρια) προς την κάθε προδιαγραφή καθώς και κάθε λεπτομέρεια και 

παραπομπή σε έγγραφα προς απόδειξη της συμμόρφωσης. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4). 

 

 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΜΗΜΑ 1 

1.      ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ   

1.1 
Κουτιά αποθήκευσης από χαρτόνι, 
για καταψύκτη, 81 θέσεων 

Χάρτινο κουτί αποθήκευσης, 
αδιάβροχο, ανθεκτικό σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, με θέσεις για  φιαλίδια 
του 1.5mL, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχωριστικών, με διαστάσεις 
133x133x51mm 

5 τμχ/συσκ.  2 

1.2 
Πλάκες για αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης πραγματικού 
χρόνου 

Πλάκες πολυπροπυλενίου 96 θέσεων 
όγκου 0.1 mL, χαμηλού προφίλ (low 
profile), να αποτελούνται από δύo 
συστατικά (2-component technology) 
για αύξηση της θερμικής σταθερότητας 
σε υψηλές θερμοκρασίες και 
αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της 
εξάτμισης, συμβατές με το σύστημα 
STEP ONE PLUS. 

50 τμχ/συσκ.  20 

1.3 

Κολλώδη καλύμματα για πλάκες 
αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης πραγματικού 
χρόνου  

Αυτοκόλλητα για κλείσιμο PCR πλακών, 
κατάλληλα για Real Time PCR, με 
διαστάσεις 135 x 80 mm. Να διαθέτουν 
ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες. Να 
φέρουν διακριτά οπτικά παράθυρα για 
πλάκες 96-wells, χωρίς κόλλα στα 
οπτικά παράθυρα.  

100 
αυτοκόλλητα/συσκ. 

10 

1.4 
Ρύγχη για μικροπιπέττες ακριβείας 
όγκου 1-200 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου όγκου 1-
200µL, συμβατά με τους 
περισσότερους τύπους πιπεττών. Να 
έχουν μήκος περίπου 4,5 cm και να 
φέρουν διαβάθμιση.  

1000 ρύγχη/συσκ.  5 

1.5 
Ρύγχη για μικροπιπέττες ακριβείας 
όγκου 100-1000 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου όγκου 100 – 
1000μL, συμβατά με τους 
περισσότερους τύπους πιπεττών. Να 
έχουν  μήκος 67mm.   

1000 ρύγχη/συσκ.  5 
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1.6 
Ρύγχη για μικροπιπέττες ακριβείας 
όγκου 0.5-10 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου όγκου 0.5-
20µL, συμβατά με τις περισσότερες 
πιπέττες, μήκους περίπου 2.5 cm, 
ελεύθερα δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και χωρίς 
πυρετογόνα. 

1000 ρύγχη/συσκ.  15 

1.7 
Ρύγχη με φίλτρο για μικροπιπέττες 
ακριβείας όγκου 100 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου με φίλτρο για 
όγκους 1-100μL, με φίλτρο, 
αποστειρωμένα, σε θήκες των 96, 
χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών, ανθρώπινου DNA, 
αναστολέων PCR και χωρίς 
πυρετογόνα. Συμβατά με όλες τις 
πιπέτες του εμπορίου (universal tips). 
To μήκος τους να είναι περίπου 5cm. 
Να φέρουν σήμανση CE - IVD και να 
είναι σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 
8655. 

96 ρύγχη/κουτί 10 
 

1.8 
Ρύγχη με φίλτρο για μικροπιπέττες 
ακριβείας όγκου 200 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου για όγκους 1-
200μL, με anti-aerosol φίλτρο, 
αποστειρωμένα, σε θήκες των 96, 
χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και χωρίς 
πυρετογόνα. Να έχουν μήκος έως 55 
mm. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα 
rack. Nα είναι τελείως διαφανή για 
εύκολο έλεγχο του υγρού στο 
εσωτερικό των tips. O εσωτερικός 
φορέας των tips να μπορεί να 
αποσπαστεί για τοποθέτηση 
ανταλλακτικού φορέα με νέα tips 
χωρίς την ανάγκη απόρριψης του 
εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά 
με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, 
Gilson, Nichiryo. 

96 ρύγχη/κουτί 30 

1.9 
Ρύγχη με φίλτρο για μικροπιπέττες 
ακριβείας όγκου 10 μL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου για όγκους  
0,1-10μL, με anti-aerosol φίλτρο, 
αποστειρωμένα, σε θήκες των 96, 
χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και χωρίς 
πυρετογόνα, μήκους τουλάχιστον 50 
mm,  αποστειρωμένα ανά ένα rack, 
διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού 
στο εσωτερικό των tips, με 
διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του 
όγκου. O εσωτερικός φορέας των tips 
να μπορεί να αποσπαστεί για 
τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με 
νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης 
του εξωτερικού κουτιού. Να είναι 

96 ρύγχη/κουτί 40 
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συμβατά με πιπέττες Eppendorf, 
Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo. 

1.10 
Ρύγχη με φίλτρο για μικροπιπέττες 
ακριβείας όγκου 1mL 

Ρύγχη πολυπροπυλενίου για όγκους 
100-1000 μL, με anti-aerosol φίλτρο, 
αποστειρωμένα ανά ένα rack των 96, 
χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα 
δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και χωρίς 
πυρετογόνα. Να έχουν μήκος 
τουλάχιστον 80 mm. Nα είναι τελείως 
διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού 
στο εσωτερικό των tips, να έχουν 
διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του 
όγκου, ο εσωτερικός φορέας των tips 
να μπορεί να αποσπαστεί για 
τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με 
νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης 
του εξωτερικού κουτιού, να είναι 
συμβατά με πιπέττες Eppendorf, 
Finnpipette, Gilson, Nichiryo. 

96 ρύγχη/κουτί 20 

1.11 
Mικροσωληνίσκοι φυγοκέντρησης 
2 mL 

Μικροσωληνίσκοι φυγοκέντρησης 
όγκου 2 mL, διαφανείς, με καπάκι 
ασφαλείας, χωρίς ανιχνεύσιμα 
επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών, βαρέων μετάλλων 
και χωρίς πυρετογόνα. Να είναι 
ανθεκτικά σε βρασμό, σε φύλαξη σε -
80οC, και σε φυγοκέντρηση σε 20.000g. 

1000τμχ/συσκ. 15 

1.12 
Mικροσωληνίσκοι φυγοκέντρησης 
1.5 mL 

Μικροσωληνίσκοι φυγοκέντρησης 
όγκου 1.5 mL, διαφανείς, με 
ενσωματωμένο, επίπεδο καπάκι που 
ανοίγει εύκολα και κλείνει καλά, 
φέρουν δακτυλίους διαβάθμισης, με 
αντοχή στην αποστείρωση στους 121 
οC/20min και στη φυγοκέντρηση σε 
RCF 25.000xg, Χωρίς ανιχνεύσιμα 
επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, 
ριβονουκλεασών και χωρίς 
πυρετογόνα 

1000τμχ/συσκ. 21 

1.13 Γάντια νιτριλίου (S) 

Εξεταστικά γάντια νιτριλίου, μίας 
χρήσης, χωρίς πούδρα, μεγέθους 
Small. 

100 γάντια/συσκ. 50 

ΤΜΗΜΑ 2 

2. ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ   

2.1 Εκκινητής 50nmol  

DNA εκκινητής κλίμακας 50nmol, 
καθαρότητας HPLC, μήκους 20-35 
βάσεις, αλληλουχία καθοριζόμενη 
κατά παραγγελία 

1 φιαλίδιο 17 

2.2 Εκκινητής 10nmol 
DNA εκκινητής κλίμακας 10nmol, 
καθαρότητας HPLC, μήκους 20-35 

1 φιαλίδιο 17 
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βάσεις, αλληλουχία καθοριζόμενη 
κατά παραγγελία 

2.3 Εκκινητής 10nmol 

DNA εκκινητής κλίμακας 10nmol, 
καθαρότητας purified salt free, μήκους 
20-35 βάσεις, αλληλουχία 
καθοριζόμενη κατά παραγγελία 

1 φιαλίδιο 31 

2.4 
Ιχνηλάτης για PCR πραγματικού 
χρόνου (qPCR) 

Ιχνηλάτης (probe) για qPCR, 
καθαρότητας HPLC, κλίμακας 10nmol, 
5΄ reporter dye και 3' quencher 

1 φιαλίδιο 16 

2.5 
Ιχνηλάτης για PCR πραγματικού 
χρόνου (qPCR) 

Ιχνηλάτης (probe) για qPCR, 
καθαρότητας HPLC, κλίμακας 5nmol, 5΄ 
reporter dye και 3' quencher MGB 

1 φιαλίδιο 2 

ΤΜΗΜΑ 3 

3. RNA KIT   

3.1 Κιτ απομόνωσης ολικού RNA  

Μέθοδος βασιζόμενη σε στήλες για την 
απομόνωση ολικού RNA υψηλής 
ποιότητας από μεγάλη ποικιλία πηγών 
χωρίς την ανάγκη επικίνδυνων 
αντιδραστηρίων όπως η φαινόλη. 
Απομόνωση RNA υψηλής απόδοσης 
από ζωικά και φυτικά κύτταρα και 
ιστούς καθώς και δείγματα αίματος, 
βακτηρίων, ζυμομυκήτων και υγρών. 
Αρχικό υλικό: 5x106 έως 1x108 
κύτταρα, έως 200 mg ιστός. Το κιτ να 
περιλαμβάνει: Lysis Buffer, 2 είδη 
Wash Buffer, RNase-Free Water, Spin 
Cartridges with collection tubes, 
Collection Tubes, Recovery Tubes. 

50 preps/kit 42 

3.2 
Κιτ απομάκρυνσης του 
ριβοσωμικού RNA από ολικό RNA 
φυτού 

Πλήρες κιτ για την απομάκρυνση του 
ριβοσωμικού RNA (rRNA) από ολικό 
RNA προερχόμενο από φυτικούς 
ιστούς ώστε να ακολουθήσει RNA-Seq. 
Να βασίζεται σε τεχνολογία 
μαγνητικών σφαιριδίων. 

8preps/kit 7 

ΤΜΗΜΑ 4 

4. PCR KIT 
 

 

4.1 

Κιτ αντίστροφης μεταγραφής και 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
πραγματικού χρόνου ενός σταδίου (RT-
qPCR) 

Πλήρες κιτ για one-step (εντός ενός 
μικροσωληνίσκου), πραγματικού 
χρόνου RT-qPCR που βασίζεται στην 
ανίχνευση με TaqMan ιχνηλάτες. 
Κατάλληλο για ανίχνευση μικρών 
ποσοτήτων RNA, ειδικά για ιικό RNA. 
Να παρέχει σε ξεχωριστά φιαλίδια ROX 
Reference Dye (50X conc.) και ROX 
Reference Dye II (50X conc.). To RT 
enzyme Mix να περιέχει RNase 
Inhibitor. Το One Step RT-PCR Buffer να 
περιέχει dNTP Mixture και Mg2+. Το κιτ 
να περιέχει RNase Free dH2O. Να 
περιέχει τροποποιημένη 

100 
αντιδράσεις/κιτ 

18 
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ανασυνδυασμένη αντίστροφη 
μεταγραφάση MMLV η οποία να έχει 
χαμηλά επίπεδα RNase Η, καθώς και 
Taq DNA πολυμεράση που 
ενεργοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία 
(hot start). Αντιδράσεις των 50μL. 

4.2 
Κιτ για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για 
Real Time PCR 

Κιτ για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser 
για Real Time PCR. Να είναι κατάλληλο 
για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 
1 μg. Να είναι κατάλληλο για δείγματα 
πλούσια σε GC περιοχές και 
δευτερογενείς δομές. Ο χρόνος 
αντίδρασης να είναι κάτω από 20 
λεπτά. Να περιέχει gDNA Eraser ώστε 
να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με 
γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το κιτ να 
περιλαμβάνει : Αντίστροφη 
μεταγραφάση, gDNA Eraser, 5Χ gDNA 
Erase Buffer, 5Χ RTase Buffer, Oligo dT 
Primer και Random 6 mers σε 
ξεχωριστά σωληνάρια, Rnase free H2O, 
Dilution buffer για real time PCR. 
Αντιδράσεις των 20μL. 

100 
αντιδράσεις/κιτ 

6 

 ΤΜΗΜΑ 5 

5. ΧΗΜΙΚΑ 

5.1 
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate 
(DIECA) 

ACS grade 100g 1 

5.2 Polyvinylpyrrolidone (PVP-40) 
Κατάλληλο για εφαρμογές μοριακής 
βιολογίας (Molecular Biology Grade) 

1kg 4 

5.3 
Ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium 
salt dihydrate/Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) 

Κατάλληλο για εφαρμογές μοριακής 
βιολογίας (Molecular Biology Grade) 

1kg 1 

  ΤΜΗΜΑ 6 

6. ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (NGS, HTS) 

6.1 Κιτ για Next Generation Sequencing 

Κιτ προδιανεμημένων 
αντιδραστηρίων για αλληλούχηση 
νέας γενιάς συμβατό με την 
πλατφόρμα NextSeq 500/550 του 
οίκου Illumina, με απόδοση 30 Gb 
και έως 400 millionreads των 75 
κύκλων/βάσεων το καθένα. Το κιτ 
να περιλαμβάνει το cartridge των 
αντιδραστηρίων, το cartridge των 
buffers και το high output flow cell. 

1 4 

  ΤΜΗΜΑ 7 

7. ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

7.1 Λάμπες ανάπτυξης φυτών DR/W Λάμπες LED DR/W  1 12 
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7.2 Λάμπες ανάπτυξης φυτών DR/W/FR Λάμπες LED DR/W/FR 1 13 

  ΤΜΗΜΑ 8 

8. ΦΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

8.1 Φυτικό υπόστρωμα 

Υπόστρωμα υψηλής ποιότητας από 
μαύρη τύρφη, λεπτής δομής (0-8 
mm), pH6, που να εμπεριέχει 1,5 
g/L λίπασμα (μίγμα από άζωτο, 
φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο 
και όλα τα απαραίτητα 
ιχνοστοιχεία), κατάλληλο για 
σπορεία κηπευτικών. 

70 L 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ       :  

Τηλ., FAX, Email 

 

ΠΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισιά - Στ. Δέλτα 8 – 145 61 

 

 

Σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. …………… διακήρυξη, με τίτλο:  
 
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ-HELLENOINOS»,  
 
σας προσφέρουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά: 
 
Τελική προσφερόμενη τιμή:  

καθαρού ποσού …………………… ευρώ ……………€ πλέον ΦΠΑ 24%,  

συνολικού ποσού ……………………ευρώ ………..€.  

 

 

 

Ο προσφέρων  

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)  

 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας  

- Ονομασία: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200293 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΑΤΤΙΚΗ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ 

- Τηλέφωνο: 210 8180212, 210 8180236  

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.chaniotaki@bpi.gr 
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- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.bpi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων και υλικών για τις ανάγκες του 

προγράμματος ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση 

Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου-HELLENOINOS». 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 31532500-9, 24311000-7, 24965000-6, 24000000-4, 

35331500-8, 31521000-4, 15333000-1. Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ», εκτιμώμενης αξίας 6.895,15 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 33790000 - 4 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 3.522,58 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

31532500-9 

ΤΜΗΜΑ 3: «RNA KIT», εκτιμώμενης αξίας 13.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24311000-7 

ΤΜΗΜΑ 4: «PCR KIT», εκτιμώμενης αξίας 8.959,68 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24965000-6  

ΤΜΗΜΑ 5: «ΧΗΜΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.330,65 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24000000-4 

ΤΜΗΜΑ 6: «ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (NGS, HTS)», εκτιμώμενης αξίας 9.800 € πλέον 

ΦΠΑ 24% cpv 35331500-8 

ΤΜΗΜΑ 7: «ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.201,60 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

31521000-4 

ΤΜΗΜΑ 8: «ΦΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 266,10 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 15333000-1 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό; 

[] Ναι [] Όχι [] 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο : 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε το ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουi το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;   

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 



 

 

 
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ     
4η Έκδοση Ημ. Έκδοσης:25.10.2017 

  

Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής   

ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……] 

 

-[……] 

 

 

γ.2)[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……] 

 

-[……] 

 

 

γ.2)[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά στην 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΥΠ ΑΡΙΘΜ ….. 

 

 Στην Κηφισιά, σήμερα ……. …….. του έτους 201.., ημέρα ………….., οι συμβαλλόμενοι: 

 

1. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΝΠΔΔ, με έδρα την Κηφισιά, (οδός Στ.Δέλτα 

8) και ΑΦΜ 090114189, νομίμως εκπροσωπούμενο από τη Δρα Κυριακούλα Μαχαίρα, 

Ερευνήτρια Α΄, Διευθύντρια του Ινστιτούτου, καλούμενο εφεξής «ΜΦΙ» και  

2. Η/Ο ……………., οδός …………… αριθμός ……, ………………… ΑΦΜ ……………… νομίμως 

εκπροσωπούμενη/ος από τον/την …………………………  καλούμενη/ος εφεξής «Ανάδοχος»   

έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, των άρθρων 3 και 4 του Ιδρυτικού Νόμου του Mπενακείου  

Φυτοπαθολογικού   Ινστιτούτου 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β΄/04.11.1998), 

3. Την απόφαση αρ. αρ. Ι/10ης Συνεδριάσεως/14.12.2018, «Συγκρότηση σε σώμα της 

Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου», 

4. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την 

……………………, 

5. Τη με Αρ. Πρωτ. …………. δέσμευση της πίστωσης,  

6. Τη με Αρ. Πρωτ. ………./………. προσφορά του Προμηθευτή, 

7. Την απόφαση αρ. …../….ης Συνεδριάσεως/………. της Διοικητικής Επιτροπής, «Έγκριση 

πρακτικών αξιολόγησης …………..»,        

8. Τη με Αρ. Πρωτ. ……/………. πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

τον προσωρινό ανάδοχο, 

9. Το με Αρ. Πρωτ. ……../………. σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του προσωρινού αναδόχου, 

10. Το με Αρ. Πρωτ. ………./……… πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, 

αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός 

μειοδότης,  

11. Τη με Αριθ. Πρωτ. ……./……… απόφαση κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την ………., 

12. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος …………. και 

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ ……... 

συμφώνησαν και δέχθηκαν τα εξής:   

 

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης 
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΜΦΙ) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο (Προμηθευτή) 

την προμήθεια ………………………………, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από …………. 

προσφορά του Προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης.  

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο Προμηθευτής οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

 

Αμοιβή Προμηθευτή 

Η συνολική αμοιβή για την προμήθεια ………………….. (cpv ……………) , συμφωνείται στο καθαρό 

ποσό των ……………….. ευρώ ………… € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό των 

ευρώ ………… €. Στη συμφωνηθείσα αμοιβή, περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση, εκ 

της παρούσας σύμβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, κράτηση ύψους 

0,07% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, καθώς και όλοι οι φόροι εισφορές κλπ. οι οποίες θα 

βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το ΜΦΙ δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του Προμηθευτή 

πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής.  

 

Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση, θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των ……… μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας σύμβασης, στους χώρους του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, οδός 

Εκάλης 2, Κηφισιά και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο ………………………….  

 

Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής 

Μετά την παραλαβή, η ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής, βεβαιώνει με Πρακτικό Οριστικής 

Παραλαβής τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου για τις συμπεφωνημένες ιδιότητες 

των προϊόντων. Το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής συνιστά απαραίτητο έγγραφο της 

πληρωμής του Προμηθευτή.  
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Ρήτρα αποζημίωσης για υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης/εγκατάστασης/εκπαίδευσης 

Αν η προμήθεια φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών και προς προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα προς προμήθεια είδη 

που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση αυτών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση 

ή αντικατάσταση των προς προμήθεια ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Πληρωμή Προμηθευτή 

Για την πληρωμή του Προμηθευτή απαιτείται η υποβολή τιμολογίου καθώς και αντίγραφο 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τα στοιχεία του ΜΦΙ το οποίο εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Στ. 

Δέλτα 8 (ΑΦΜ 090114189).  

Απαιτείται επίσης η προσκόμιση του Πρακτικού Παραλαβής από το οποίο προκύπτει ότι τα 

προς προμήθεια είδη παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά.  

Η δαπάνη θα βαρύνει ………………. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ ……….. 

 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός ………. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο 

Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Καταγγελία της σύμβασης 

Το ΜΦΙ δύναται, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Προσωπικά δεδομένα 

Για τους σκοπούς της σύμβασης, ο Προμηθευτής ρητά συγκατατίθεται στην επεξεργασία των 

δεδομένων τα οποία: i) τον αφορούν, ii) έχει ο ίδιος κοινοποιήσει στο ΜΦΙ και iii) είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Καν. (ΕΕ) 2016/679).  

Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά 

για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας σύμβασης και τα δεδομένα του δεν θα 

κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν, τούτο απαιτείται από το νόμο, αν προκύψουν ζητήματα 

νομικών διαφορών, ή σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια αρχή. 

 

Εμπιστευτικότητα-Εχεμύθεια 

Ο Προμηθευτής οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με 

άλλο τρόπο λύση αυτής, να μην κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίησή της ή εξ αφορμής της. Οφείλει, επίσης, να 

σέβεται τα δικαιώματα τρίτων και να τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων καθώς και να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση, να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Ειδικότερα, υποχρεούται να τηρεί ως εμπορικά/επαγγελματικά απόρρητα επιδεικνύοντας 

αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην ανακοινώνει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και για 

οποιαδήποτε αιτία, τόσο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όσο και τα στοιχεία και 

πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά την διοικητική οργάνωση, τα προγράμματα, την 

οικονομική κατάσταση, τους προμηθευτές, την πολιτική, τα πλάνα και τις στρατηγικές κ.λπ. 

του ΜΦΙ, τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση του με αφορμή 

την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.  
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Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. 

Τυχόν παραβίαση των ως άνω όρων, παρέχουν στο ΜΦΙ το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

σύμβαση και να αξιώσει από τον Προμηθευτή πλήρη αποκατάσταση για την τυχόν ζημιά που 

υπέστη. 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στο ΜΦΙ την υπ’ αρ.  ...... 

εγγυητική  Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με  ημερομηνία  ..... από το ..... συνολικού ύψους € ...... 

που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και έχει ισχύ ....... 

  

Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Ανωτέρα Βία 

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στο ΜΦΙ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Δικαιοδοσία 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ ΜΦΙ και Προμηθευτή σχετικά με τη σύμβαση αυτή και 

εφόσον η διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι 

τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στη δικαιοδοσία των οποίων τα συμβαλλόμενα 

μέρη υπάγουν τις διαφορές τους. 

 

Οριστική συμφωνία 
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Οι όροι της παρούσας σύμβασης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και καμία 

άλλη προφορική δέσμευση ή υπόσχεση, η οποία καταργεί ή τροποποιεί τους όρους της 

παρούσας, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη από τα δύο μέρη.  

 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

Σε πίστωση των προαναφερθέντων, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δυο πρωτότυπα 

αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί και λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο ο κάθε συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Μ.Φ.Ι.                    Ο  Προμηθευτής 

 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 43 παρ.7αδ) 
 

Δικαιολογητικό Λόγος αποκλεισμού Χρόνος έκδοσης 

Ποινικό μητρώο Αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη, τρομοκρατία κλπ (73 παρ.1) Έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους 

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (73 παρ.2γ) Έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους 

Πιστοποιητικά αρμοδίων φορέων Πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ (73 παρ.4β) Έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους 

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. 

 
Άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 

Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων 

- Έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 

Πιστοποιητικά αρμόδιας  αρχής Ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών Έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 

Ένορκες βεβαιώσεις - Έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους 

Υπεύθυνες δηλώσεις - Σύνταξη   μετά   την  κοινοποίηση   της   πρόσκλησης   για   την 

υποβολή των δικαιολογητικών 

 


