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        Κηφισιά,  15.12.2017 
 

Αρ. Πρωτ.: 8877 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

4) 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», 

5) 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, 

6) Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014 της Διοικητικής Επιτροπής, 

«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου»,    

7) Την απόφαση αρ. VΙΙ/8ης Συνεδριάσεως/30.10.2017 της Διοικητικής Επιτροπής, 

«Έγκριση προμήθειας και προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

προδιαγραφών και των κριτηρίων αξιολόγησης, αυτοτελούς συστήματος 

ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, 

αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, για τις ανάγκες 

των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου»,   

8) Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος “Αξιολόγηση και 

Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων” και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 9749.  
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π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε  

 

τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια αυτοτελούς 

συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει λειτουργία 

ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, 

για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου (cpv 33696600-1) στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων».  

O συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως του καθαρού ποσού των 

44.354,83€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι στο συνολικό ποσό των 55.000,00€. Κριτήριο 

κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της προμήθειας. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και συμβατότητα των εν λόγω οργάνων, 

καθώς και η απαιτούμενη ευελιξία κατά την παροχή αυτών, η ανάθεση θα γίνει σε έναν 

Ανάδοχο. Προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος “Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων” και 

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 9749. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 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 28.12.2017, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

(ΟΔΟΣ ΣΤ.ΔΕΛΤΑ 8, 145 61 

ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 

 

28.12.2017 

 

 

Πέμπτη 

 

 

11.00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Λόγω του επείγοντος της ανάθεσης, η διενέργεια του 

διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών, για την επίσπευση των απαιτούμενων 

διαδικασιών.  

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

αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης.  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δεν εκπλήρωσαν κατά 

το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ινστιτούτο. 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης 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 Προκήρυξης 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: 210 8180212 και 210 8180236.  

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 φορέας 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΄:  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών, 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

 

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

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Σχέδιο Σύμβασης. 

Η Διευθύντρια 

 

 

             Δρ. Κ. Μαχαίρα 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.bpi.gr/
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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 Προκήρυξη. 

 

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 την 28.12.2017 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 οικονομικό 

φορέα 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 

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 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”» 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
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Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου. 

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

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

του παρόντος άρθρου. 

γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 2.3 

του παρόντος άρθρου. 

 

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

φακέλου. 

 

2.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), νομίμως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο (Βλέπε Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης). 

 

Σημειώνεται ότι: 

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 θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

 

Οι οικονομικοί φορείς 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 
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λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή όταν οι οικονομικοί φορείς 

έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά 

δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας. 

 

2.2 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

 

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

 

Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της 

παρούσας Προκήρυξης, 

 

2.3 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

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

Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα και ειδικότερα συμπληρωμένο το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας Προκήρυξης, στο οποίο θα 

αναφέρονται ρητά:  

• η αξία σε € χωρίς ΦΠΑ ανά μέρος του συστήματος, 

• η αξία σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά μέρος του συστήματος, 

• η τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων μερών του 

συστήματος, 

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

μερών του συστήματος.  

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του οικονομικού φορέα από το διαγωνισμό. 

 

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 οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 

τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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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 3 

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

 

Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε € χωρίς ΦΠΑ αναλυτικά ανά είδος, 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 τις ζητούμενες από το Παράρτημα Β΄ της 

παρούσας Προκήρυξης Τεχνικές Προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που αναφέρεται σε τμήμα της ζητούμενης προμήθειας, 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. 

 

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. 
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Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται και οι όροι της παρούσας 

Προκήρυξης.  

 

Σε περίπτωση που η πρόσφορα φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί 

από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή που προτείνει. Κατόπιν αξιολόγησης των 

παρεχόμενων πληροφοριών, σε συνεννόηση με τον οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 

τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, ή εάν διαπιστωθεί ότι η 

προσφορά δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

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 Προκήρυξη 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, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της 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, εξετάζοντας την πληρότητα και ορθότητα τους σύμφωνα με τους όρους της 
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παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν πληρούν τους 

όρους της Προκήρυξης δεν αξιολογείται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που πληρούν τους όρους 

της παρούσας Προκήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εξετάζοντας την 

πληρότητα και ορθότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Στην 

περίπτωση που η τεχνική προσφορά δεν πληροί τους όρους της Προκήρυξης, 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 την 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 αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό/α, το/τα οποίο/α υπογράφεται/ονται από όλα τα 

μέλη και υποβάλλεται/ονται μαζί με τους φακέλους των προσφορών στη Διεύθυνση του 

Ινστιτούτου. 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. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία και κοινοποιείται σε όλους 

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Εφ όσον πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Β, 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1, βαθμολογούνται τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ Β2. 

Οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Β, ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 απορρίπτονται. 

Οι προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Β, 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1, βαθμολογούνται σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ Β2. 

Συγκεκριμένα, η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς 
στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου, αυξάνεται δε 
αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
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συγκεκριμένου κριτηρίου. Η υπερκάλυψη του κριτηρίου προσαυξάνει τη βαθμολογία του 
μόνο στα κριτήρια που αυτό αναφέρεται ρητά και σε ποσοστό έως 20% ανά κριτήριο. Τη 
μέγιστη βαθμολογία (120) λαμβάνει ανά κριτήριο η προσφορά που πληροί κατά το 
συγκριτικά καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του εκάστοτε κριτηρίου. Εάν υπάρχει 
ένας μόνο υποψήφιος, ο οποίος υπερκαλύπτει συγκεκριμένο κριτήριο, θα λάβει 
προσαύξηση κατά 20%. Εάν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι που υπερκαλύπτουν το 
συγκεκριμένο κριτήριο, η προσαύξηση θα προκύψει αναλογικά για τον καθένα, με 
προσαύξηση κατά 20%, σε αυτόν που θα υπερκαλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο στο 
μέγιστο βαθμό.  

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο: 

 U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +σ3xΚ3 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία 
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

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

 

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

οικονομικό φορέα, 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: 
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1. 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. 

 

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), το διαχειριστή, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου Κράτους - Μέλους ή 

Χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (Φορολογική Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

 
3. Υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην οποία να 

αναφέρεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
5. Αποσπάσματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς απόδειξη της οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας του αναδόχου. 

 
6. Κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων προμηθειών που έχει συνάψει ο ανάδοχος το 

τελευταίο έτος προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας αυτού. 

 
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του αναδόχου. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

 

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

παραπάνω δικαιολογητικά ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

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

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του οικονομικού φορέα που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
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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 

οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του οικονομικού 

φορέα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς 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 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρα 105 και 106 του Ν.4412/2016) 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όργανο, με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

 

α. Κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια στο μειοδότη. 

β. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων. 

γ. Επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση ή μη των 

όρων της. 

 

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 οικονομικό φορέα. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας 
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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,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

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 οικονομικό φορέα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 



14 

 

             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180203, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας προκήρυξης. 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. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 

στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

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. 

 

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 εγκατάσταση του συστήματος  και η  εκπαίδευση  

β) Παραλήφθηκε οριστικά το σύστημα  ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

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

μέρη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Οι τεχνικές προσφορές, για την προμήθεια του συστήματος διαχωρισμού και απεικόνισης 

πρωτεϊνών σε δύο διαστάσεις αποτελούμενο από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

 

1. Συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης  

2. Συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών  

3. Συσκευή ημίξηρης μεταφοράς και αποτύπωσης πρωτεϊνών  

4. Συσκευή ψηφιακής απεικόνισης πηκτών ηλεκτροφόρησης και ανοσοστυπωμάτων  

 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται ο παρακάτω πίνακας με μια 

επιπλέον στήλη οπού αναγράφεται η σελίδα και το τεύχος του τεχνικού φυλλαδίου που 

επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση  ή μη (on/off κριτήρια)  προς την κάθε προδιαγραφή και 

κάθε λεπτομέρεια προς απόδειξη της συμμόρφωσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1. 

 

α/α 
κωδικός 
Τεχνικής 

Προδ/φης 
Περιγραφή τεχνικής προδιαγραφής  

  Α 1  Συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης πρωτεϊνών 

1 Α1 

Να είναι συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης (Isoelectric focusing, IEF) 
πρωτεϊνών σε υποστρώματα διαβαθμισμένου εύρους pH τύπου 
(Immobilized pH gradient, IPG Strips) για την πρώτη 1η διάσταση 
ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων. 

2 Α2 
Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος με τάση 
ηλεκτρικού ρεύματος 3. 000V κατ’ ελάχιστον  

3 Α3 Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση μεθόδων από το χρήστη    

4 Α4 Να διαθέτει εύρος τάσης ηλεκτρικού ρεύματος 50 – 10.000V ή ευρύτερο  

5 Α5 
Να διαθέτει εύρος έντασης ηλεκτρικού ρεύματος 0-100μA ή ευρύτερο, 
ρυθμιζόμενο σε βήματα του 1μΑ  

6 Α6 
Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με εύρος χρόνου 00:01 – 99:00 ώρες ή 0 – 
99.999 volt-hours ή ευρύτερο   

7 Α7 
Να διαθέτει σύστημα θερμοστάτη με στοιχεία Peltier για θερμοκρασιακό 
έλεγχο στην περιοχή 10-25°C κατ’ ελάχιστον   

8 Α8 
Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού διαβάθμισης τάσης 
ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε βήμα  

9 Α9 
Να περιλαμβάνει δίσκους εστίασης για 12 IPG Strips μήκους 11cm, 12 
IPG Strips μήκους 17cm και για 24 IPG Strips μήκους 7cm, τουλάχιστον  
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10 Α10 
Το ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσίας κάθε δίσκου εστίασης να μπορεί να 
ρυθμιστεί ξεχωριστά σε ισχύ ανά λωρίδα επιτρέποντας έλεγχο των 
συνθηκών εστίασης ανά λωρίδα   

11 Α11 
Να επιτρέπει τη ταυτόχρονη χρήση IPG strips διαφορετικών βαθμίδων 
pH και ταυτόχρονη εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων IEF στην ίδια 
πειραματική διεξαγωγή (IEF run)  

12 Α12 Να επιτυγχάνει εκτεταμένο διαχωρισμό σε IPG Strips στενού εύρους pH   

13 Α13 
Να διαθέτει θύρα USB ή ανάλογη έξοδο η οποία επιτρέπει μεταφορά και 
αποθήκευση δεδομένων  

 
Α14 Να συνοδεύεται από τα εξής αναλώσιμα: 

15 Α14 a Υποστρώματα IPG εύρους pH 3-10 διαστάσεων 7cm, 11cm και 17cm 

16 Α14 b 
Ρυθμιστικό διάλυμα επανυδάτωσης το οποίο να περιέχει ουρία, DTT, 
αμφολύτες και τη χρωστική bromophenol blue 

  Β        Συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 

17 Β1 
Να είναι συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης για διαχωρισμό πρωτεϊνών 
σε αποδιατακτικές και μη αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE, native-
PAGE) και διαβαθμισμένης συγκέντρωσης ακρυλαμίδης (gradient-PAGE) 

18 Β2 
Να περιλαμβάνει εξάρτημα για ηλεκτροφόρηση 2ης διάστασης το οποίο 
επιτρέπει την τοποθέτηση IPG Strips 17cm ή και μικρότερα  

19 Β3 
Ο ψυκτικός πυρήνας του συστήματος να δύναται να συνδεθεί με 
εξωτερική παροχή ύδατος ή/και να πληρωθεί με κατάλληλο ψυκτικό 
υγρό για την αποφυγή παραμορφώσεων στις ζώνες των πρωτεϊνών  

20 Β4 
Να δύναται να δεχθεί έως και τέσσερα (4) πηκτώματα μεγέθους 18 
3x20cm  

21 Β5 
Να περιλαμβάνει ψυκτικό πυρήνα, δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος, 2 
σετ υάλινων πλακών (εσωτερική & εξωτερική), 4 σφιγκτήρες, βάση 
προετοιμασίας πηκτώματος, 4 διαχωριστές (spacers), 2 χτένες (combs)  

22 Β6 
Να υποστηρίζεται από μεγάλο εύρος χτενών διαφορετικού πάχους και 
αριθμού κελιών και διαχωριστές διαφορετικού πάχους, καθώς και χτένες 
και διαχωριστές για εφαρμογή των IPG Strips   

 
Β7 

Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος με τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

23 Β7 a 
Να έχει προγραμματιζόμενη τάση ηλεκτρικού ρεύματος 300Volts κατ’ 
ελάχιστο  

24 Β7 b 
Να έχει προγραμματιζόμενη ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 2A κατ’ 
ελάχιστο  

25 Β7 c Να έχει προγραμματιζόμενη ισχύ 300Watt κατ’ ελάχιστο  

26 Β7 d Να διαθέτει χρονομετρητή   

27 Β7 e Να διαθέτει οθόνη LCD 

28 B7 f Να διαθέτει λειτουργία προσωρινής παύσης & επανέναρξης λειτουργίας 

29 B7 g Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 5 πρωτοκόλλων  

30 B7 h Να διαθέτει ένδειξη πραγματικού χρόνου 
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31 B7 j 
Να δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε 
πιθανή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  

32 B7 i 
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας ικανό να ανιχνεύσει αυξομειώσεις 
τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, 
προβλήματα στη γείωση  

33 B7 g 
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους ηλεκτρικού ρεύματος για σύνδεση 
σε ισάριθμες συσκευές ηλεκτροφόρησης  

Β8 Να συνοδεύεται από τα εξής αναλώσιμα: 

34 Β8 a 

Πλήρες εμπορικό πακέτο αναλωσίμων (kit) για παρασκευή πηκτών 
ακρυλαμίδης χωρίς χρώση (stain free). Να έχει τη δυνατότητα άμεσης -
και σε σύντομο χρονικό διάστημα- φωτοενεργοποίησης των πρωτεϊνών 
απευθείας στη πηκτή, επιτρέποντας την άμεση ανίχνευση του 
φθορισμού και την ψηφιακή απεικόνιση των πρωτεϊνών 

35 B8 b Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 

Γ Συσκευή ημίξηρης μεταφοράς και αποτύπωσης πρωτεϊνών 

36 Γ1 
Να επιτρέπει την ολοκλήρωση της μεταφοράς πρωτεϊνών σε μεμβράνες 
εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) λεπτών το μέγιστο  

37 Γ2 
Να συνοδεύεται από δικό του ενσωματωμένο ή αυτόνομο τροφοδοτικό 
ηλεκτρικού ρεύματος   

38 Γ3 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 4 πηκτών ηλεκτροφόρησης 
πρωτεϊνών  

39 Γ4 
Να επιτρέπει τη χρήση έτοιμων αναλωσίμων (απορροφητικά χαρτιά, 
μεμβράνες (νιτροκυτταρίνης ή/και PVDF, ρυθμιστικό διάλυμα) και 
κοινών αναλωσίμων του εργαστηρίου  

40 Γ5 
Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 10 προγραμμάτων 
μεταφοράς    

41 Γ6 
Να διαθέτει ηχητικό σήμα που να δηλώνει την ολοκλήρωση της 
πειραματικής διεξαγωγής  

42 Γ7 
Να συνοδεύεται από έτοιμα αντιδραστήρια εκκίνησης για τουλάχιστον 
10 μεταφορές από πηκτές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 

Δ 
Συσκευή ψηφιακής απεικόνισης πηκτών ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
και ανοσοστυπωμάτων 

43 Δ1 

Να διαθέτει ψηφιακή φωτογραφική κάμερα CCD, με δυνατότητα 
διαχωρισμού τουλάχιστον 65 000 αποχρώσεων του γκρι χρώματος, 
ψυχόμενη με θερμοηλεκτρικά στοιχεία σε θερμοκρασίες –15°C ή 
μικρότερες για την αποφυγή θορύβου  

44 Δ2 

To σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές 
ανοσοανίχνευσης στυπωμάτων (Western blotting), ανίχνευσης 
χημειοφωταύγειας, φθορισμού, χρωματομετρικών δειγμάτων, πηκτών 
ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών κάνοντας χρήση των 
υποστρωμάτων/χρωστικών και τεχνικών: Coomassie Blue, Ponceau S, 
Stain-free blot, Stain-free gel, κατ’ ελάχιστον  

45 Δ3 
Να επιτρέπει την ανάκτηση εικόνων σε πραγματικό χρόνο χωρίς να 
χρειάζεται να αποθηκευτούν εκ των προτέρων  
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46 Δ4 
Να έχει επιφάνεια δείγματος διαστάσεων τουλάχιστον ίση με 20 x 15cm 
ή μεγαλύτερη  

47 Δ5 
Να επιτρέπει την διαδοχική λήψη εικόνων από δείγματα 
χημειοφωταύγειας καθορίζοντας τα χρονικά σημεία λήψης και τον 
αριθμό των λήψεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

48 Δ6 
Ο έλεγχος του διαφράγματος και της εστίασης να επιτελείται αυτόματα 
από το ενσωματωμένο λογισμικό χωρίς παρέμβαση του χρήστη  

49 Δ7 
Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εστίασης για κάθε επίπεδο 
μεγέθυνσης χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστη  

50 Δ8 
Να διαθέτει εγκατεστημένες τις ακόλουθες πηγές φωτισμού (κατ 
ελάχιστον): Trans-UV και Epi-White  

51 Δ9 
Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προσθήκη και 
επιπλέον φίλτρων φωτισμού περιλαμβανομένων των: Trans White και 
Trans Blue  

52 Δ10 Το σύστημα να φέρει σήμανση CE Mark  

53 Δ11 

To λογισμικό του συστήματος να μπορεί να επιτελέσει ποσοτικοποίηση 
μοριακού βάρους των δειγμάτων με αυτόματη ή / και χειροκίνητη 
ανίχνευση ζωνών με αφαίρεση “θορύβου” υποβάθρου (background 
subtraction) από κάθε μία ζώνη, κάθε σειρά ή από ολόκληρη την εικόνα 
προς ανάλυση  

54 Δ12 

Το λογισμικό του συστήματος να επιτρέπει την κανονικοποίηση 
δειγμάτων χημειοφωταύγειας τόσο με τη χρήση πρωτεΐνης αναφοράς 
(house-keeping protein) όσο και μέσω υπολογισμού ολικού πρωτεϊνικού 
φορτίου (total protein normalization) με χρήση πηκτών ακρυλαμιδίου 
χωρίς χρήση χρωστικών (stain free)  

55 Δ13 
Να επιτρέπει το συνδυασμό γειτονικών εικονοστοιχείων (pixel binning) 
για την βελτιστοποίηση των εικόνων, κατ’ επιλογή του χρήστη  

56 Δ14 

Nα επιτρέπει την εξαγωγή των εικόνων σε μορφή αρχείου tiff με 
δυνατότητα ρύθμισης της ανάλυσης σε dpi χωρίς αυτές να 
επεξεργαστούν με άλλα προγράμματα λογισμικού, καθώς και των 
αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου Excel  

57 Δ15 

Να επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των μοριακών βαρών των 
άγνωστων δειγμάτων κάνοντας χρήση προεγκατεστημένης βιβλιοθήκης 
πρωτεϊνικών δεικτών  ή εισάγοντας νέους δείκτες της επιλογής του 
χρήστη  

58 Δ16 
Να επιτρέπει την τρισδιάστατη απεικόνιση των πηκτών και τη ρύθμιση 
του σχετικού ύψους της έντασης των ζωνών μέσω του λογισμικού  

59 Δ17 
Το βασικό λογισμικό να εγκαθίσταται σε απεριόριστο αριθμό 
υπολογιστών  

Δ18 
Να συνοδεύεται από επιπλέον λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης 
εικόνων δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης το οποίο να έχει τις ακόλουθες 
δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά: 

60 Δ18a 
Να διαθέτει εργαλεία πρωτεομικής ανάλυσης όπως αυτόματη ανίχνευση 
κηλίδων (spot detection), ομαδοποίηση κηλίδων (spot matching), 
κανονικοποίηση, ποσοτικοποίηση, ανάλυση και σχολιασμό των εικόνων  

61 Δ18b 
Να παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς αφαίρεσης του “θορύβου” 
υποβάθρου, η οποία εξασφαλίζει καλύτερο ποσοτικό προσδιορισμό των 
πρωτεϊνών με χαμηλή συγκέντρωση  
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62 Δ18c 
Να παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης της γραφικής παράστασης 
πλοκής διασποράς η οποία χαρακτηρίζει κάθε κηλίδα για την 
ταυτοποίηση των υπερεκφρασμένων και υποεκφρασμένων πρωτεϊνών  

63 Δ18d 
Να παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης των κηλίδων 
για τον ευκολότερο προσδιορισμό αυτών  

64 Δ18e 
Να παρέχει τη δυνατότητα εργαλείων στατιστικής ανάλυσης τα οποία 
επιτρέπουν στον χρήστη να καθορίζει τις παραμέτρους των σημαντικών 
επιπέδων έκφρασης  

65 Δ18f 
Να παρέχει τη δυνατότητα συγχώνευσης και απεικόνισης πολλαπλών 
ηλεκτροφορημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρωματικά κανάλια 
για κάθε ένα από αυτά  

66 Δ18g 
Να παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών ανακτήσεων του ίδιου 
ηλεκτροφορήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός 
μοναδικών ή τροποποιημένων πρωτεϊνών  

Ε Παρελκόμενα-Ειδικές Απαιτήσεις 

67 Ε1 
Όλα τα μέρη του συστήματος να είναι του ίδιου κατασκευαστή με σκοπό 
την απόλυτη συμβατότητά τους και τη βέλτιστη απόδοση/αξιοποίηση 
του συστήματος  

68 Ε2 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστημα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
να γίνει εκπαίδευση στο χώρο εγκατάστασης των οργάνων τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ατόμων. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει τόσο τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, όσο και τη χρήση των 
λογισμικών. Όλα τα αναλώσιμα για την εκπαίδευση θα πρέπει να 
διατεθούν από τον προμηθευτή   

69 Ε3 
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής οίκος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένοι βάσει του πρότυπου EN ISO-9001:2008 ή αντίστοιχου   

70 Ε4 
Τα ανωτέρω είδη να πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για 
ασφάλεια εργαστηριακών ηλεκτρικών συσκευών  

71 Ε5 Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 χρόνια   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
α/α 

κριτηρίου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Συντελεστής  
Βαρύτητας 

Μέγιστος  
Βαθμός 

1 

Δωρεάν διάθεση αναλωσίμων για τουλάχιστον τρεις (3) 
πλήρεις ηλεκτροφορήσεις δύο διαστάσεων (πρώτη διάσταση 
για 3 ηλεκτροφορήσεις x 6 IPG Strips 11cm) 

60% 72 
Η διάθεση αναλωσίμων για περισσότερες των τριών (3) 
ηλεκτροφορήσεων δυο διαστάσεων  προσαυξάνει τη 
βαθμολογία του κριτηρίου αναλογικά έως 20% 

2 
Όλες οι μονάδες να παρέχονται με εγγύηση τουλάχιστον ενός 
έτους.  

30% 36 
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Παρεχόμενη εγγύηση μεγαλύτερη του ενός έτους προσαυξάνει 
τη βαθμολογία του κριτηρίου αναλογικά έως 20% 

3 

Χρόνος παράδοσης: Εντός 60 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

10% 12 
Δυνατότητα παράδοσης εντός  30 ημερών προσαυξάνει τη 
βαθμολογία του κριτηρίου κατά 20% 
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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. …………… Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, …………………., σας 
προσφέρουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

Αναλυτική παράθεση του κόστους για το σύστημα διαχωρισμού και απεικόνισης πρωτεϊνών σε 
δύο διαστάσεις αποτελούμενο από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

 

1. Συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................  

Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

2. Συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................  

Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

3. Συσκευή ημίξηρης μεταφοράς και αποτύπωσης πρωτεϊνών  

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................  

Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................  

4. Συσκευή ψηφιακής απεικόνισης πηκτών ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και 
ανοσοστυπωμάτων 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................  

Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

 

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................  

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................  

 

Ο προσφέρων (Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)  

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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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 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.bpi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια αυτοτελούς συστήματος 

ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης 

μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων, για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του 

Ινστιτούτου  

  CPV: 33696600-1 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθεια αυτοτελούς συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο 

διαστάσεων αποτελούμενο από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

 

1. Συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης  

2. Συσκευή κατακόρυφης ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών  

3. Συσκευή ημίξηρης μεταφοράς και αποτύπωσης πρωτεϊνών 

4. Συσκευή ψηφιακής απεικόνισης πηκτών ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και 

ανοσοστυπωμάτων 
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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.  

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) 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:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 



24 

 

             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180203, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 

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): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής   

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): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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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: 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

Α: Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τρία (3) τελευταία 

οικονομικά έτη: 

ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τρία (3) τελευταία 

οικονομικά έτη: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να παράσχει 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 

υπηρεσιών που θα παράσχει· 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 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 εταιρεία ……………….. και διακριτικό τίτλο «………………..», οδός …………… αριθμός ……, 

………………… ΑΦΜ ……………… νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………………………  

καλούμενη εφεξής «Προμηθευτής»   

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. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014, «Συγκρότηση σε σώμα της 

Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου», 

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

……………………, 

 

5. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, δέσμευση της πίστωσης, 

6. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, απόφαση ανάθεσης του Ινστιτούτου για την 

………………….., 

7. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, πρόσκληση προς τη …………    για την υπογραφή της 

παρούσας, 

8. Τη με Αρ. Πρωτ. …../….. προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «………..» που 

αποτελεί με την παρούσα ενιαίο σύνολο, 

9. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και 

συγκεκριμένα στον ΚΑΕ …... . 

 

συμφώνησαν και δέχθηκαν τα εξής:   
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1. Αντικείμενο της σύμβασης  

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

την προμήθεια αυτοτελούς συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων που να διαθέτει 

λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής απεικόνισης των 

αποτελεσμάτων, για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου (cpv 33696600-1), όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην από …………. προσφορά του Προμηθευτή, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Ο Προμηθευτής 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.  

 

2. Αμοιβή Προμηθευτή 

Η αμοιβή για την προμήθεια αυτοτελούς συστήματος ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων 

που να διαθέτει λειτουργία ανοσοαποτύπωσης, αυτόματης μέτρησης και ψηφιακής 

απεικόνισης των αποτελεσμάτων, συμφωνείται στο καθαρό ποσό των ………… ευρώ (…… €) 

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

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Επισημαίνεται ότι ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) κράτηση 

ύψους 0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, β) κράτηση ύψους 0,06% για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, γ) κράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, επί του καθαρού ποσού της αμοιβής. 

Το ΜΦΙ δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του Προμηθευτή πέραν της καταβολής της 

ανωτέρω αμοιβής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει … τον προϋπολογισμό/πρόγραμμα ……… του Ινστιτούτου και 

συγκεκριμένα τον ΚΑΕ ………... . 

  

3. Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα λάβει χώρα …………….., σύμφωνα με τις ανάγκες 

και στα πλαίσια του προγράμματος …………… . 

 

4. Χρόνος διάρκειας σύμβασης 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 

………………………… .  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.  



38 

 

             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180203, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

 

5. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής 

Μετά το πέρας της παράδοσης της προμήθειας, η ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής, 

βεβαιώνει με Πρακτικό Παραλαβής τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου πληρότητας 

των εγκεκριμένων προδιαγραφών της προμήθειας. Το Πρακτικό Παραλαβής συνιστά 

απαραίτητο έγγραφο για τη πληρωμή του Προμηθευτή.  

 

6. Εγγύηση ορθής λειτουργίας  

Σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις του αστικού κώδικα 

συμφωνείται η παροχή της ελάχιστης εγγύησης των δύο ετών (νόμιμη εγγύηση) χωρίς 

περαιτέρω επιβάρυνση με δυνατότητα παράτασης αυτής με σχετικό συμβόλαιο 

συντήρησης μεταξύ των μερών.  

Πέρα από τη νόμιμη εγγύηση, ο Προμηθευτής εγγυάται την ορθή λειτουργία των οργάνων 

(εγγύηση καλής λειτουργίας)…………..  

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν 

«Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την 

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το 

ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. (Αρ. 72 Ν.4412/16) 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρατηρηθούν προβλήματα ή 

ελλείψεις, τότε ο Προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να τα αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει 

τον αντίστοιχο εξοπλισμό δωρεάν, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από το ΜΦΙ. 

 

7. Πληρωμή Προμηθευτή  

Η πληρωμή του Προμηθευτή πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) 

ημερών από την υποβολή του νόμιμου παραστατικού.  

Για την πληρωμή απαιτείται η υποβολή, αντιγράφου ποινικού μητρώου καθώς και 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου και όπως ορίζει ο νόμος. 

 

8. Καταγγελία της σύμβασης 

Το ΜΦΙ δύναται, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση 

οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική ανακοίνωση προς τον Προμηθευτή για σημαντικό λόγο. 

Σημαντικός λόγος μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης αποτελεί, η μη έγκαιρη 

προμήθεια ή άλλος λόγος μη συνιστάμενος σε ανωτέρα βία. 
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9. 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 είναι 

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

μέρη υπάγουν τις διαφορές τους. 

 

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 μόνο εγγράφως, μετά από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 

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

αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

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

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Μ.Φ.Ι.                   Ο Προμηθευτής 
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