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        Κηφισιά,  25.9.2019 
 

Αρ. Πρωτ.: 7362 
 

 

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. 3599/15.5.2019 αναφορά της Δρος Αιμ. Μαρκέλλου, Ερευνήτριας Α΄ και 

Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation 

of Agro-Water” - LIFE17 ENV/GR/000387, με την οποία αιτείται την προκήρυξη 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και υλικών για τις 

ανάγκες του ως άνω αναφερόμενου προγράμματος, μέχρι του συνολικού ποσού των 

41.713,10€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  

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

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και υλικών για τις 
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ανάγκες του προγράμματος με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water” - 

LIFE17 ENV/GR/000387, 

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

στον ΚΑΕ 9916, 

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 με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water” - 

LIFE17 ENV/GR/000387.  

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο καθαρό ποσό των τριάντα τριών 

χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (33.639,60€), πλέον ΦΠΑ (24%), 

ήτοι στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και δέκα 

λεπτών (41.713,10€). 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): 44832000-1, 24311000-7, 44523300-5, 35331500-8, 

33696500-0, 42514300-5, 44423000-1. Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Διαλύτες», εκτιμώμενης αξίας 1.810 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 44832000-1 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΛΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 2.120 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24311000-7 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 18.800 € πλέον 

ΦΠΑ 24% cpv 44523300-5 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ 

ΜΗ ΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΩΣ ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.550 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

35331500-8  

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΛΙΚΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)», 

εκτιμώμενης αξίας 4.800 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 6: «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.295 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

42514300-5 

ΤΜΗΜΑ 7: «ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 3.264,6 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 44423000-1 

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 9916.  

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

την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 



             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180212, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

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 11.10.2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

(ΟΔΟΣ ΣΤ.ΔΕΛΤΑ 8, 145 61 

ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 

 

11.10.2019 

 

 

Παρασκευή 

 

 

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.  

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) 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.bpi.gr/
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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 11.10.2019 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΄ 

του ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
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• 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 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “POLLUTANT PHOTO-NF REMEDIATION OF 

AGRO-WATER” - LIFE17 ENV/GR/000387», 

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. 

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» 
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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. 

 

• 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 
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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. 

 

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 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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, 

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, 
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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 

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. 
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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. 

 

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: 
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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,  

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). 

 

• Τμήμα 1: Διαλύτες Τεχνικές προδιαγραφές: 

Είδος Τεχνική προδιαγραφή 

Συσκευασίες 
(φιάλες) 

χωρητικότητας 
σε λίτρα (lt) 

Ποσότητα 
Συσκευασίες 

ή Τεμάχια 
 

Συνολικά 
ποσότητα 

σε λίτρα (lt)  

Νερό για Υγρή 
Χρωματογραφία 
(συζευγμένη με 
φασματομετρία 
μάζας)  

Water for LC/MS 
analysis 

2.5 20 50 

Ακετονιτρίλιο για 
Υγρή 
Χρωματογραφία 
(συζευγμένη με 
φασματομετρία 
μάζας) 

Acetonitrile for HPLC, 
gradient grade 

2.5 20 50 

Μεθανόλη για Υγρή 
Χρωματογραφία 

Methanol for LC/MS 
analysis 

2.5 20 50 

Ακετόνη για 
ανάλυση 

Acetone pure for 
analysis (SLR) 

25 6 150 

Μυρμηκικό οξύ Formic acid ACS Reagent 
≥98% 

1 3 3 

Μυρμηκικό αμμώνιο Ammonium Formate for 
LC/MS (LC/MS grade) 

50 γραμμάρια 
(συσκευασία 

των 50 
γραμμαρίων) 

4 
συσκευασίες 

των 50 
γραμμαρίων 

200 
γραμμάρια 

Νιτρικό οξύ 67-69% 
για ανάλυση 
ιχνοστοιχείων 

Nitric acid 67-69% for 
trace metal analysis 

2.5 2 5 

Υδροχλωρικό οξύ 
37% για ανάλυση 
ιχνοστοιχείων 

Hydrochloric acid 37% 
for trace analysis 

1 2 2 

 

Προϋπολογισμός  

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 1.810 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 2.244,40 € 

 

Ειδικός όρος για τους διαλύτες:  

Η προμήθεια μικρότερων συσκευασιών (πχ του 1 λίτρου αντί των 2.5 λίτρων) είναι αποδεκτή αρκεί η 

συνολικά προσφερόμενη ποσότητα να είναι αυτή που προβλέπεται για κάθε διαλύτη. Επίσης 
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υποσυσκευασίες αρχικών συσκευασιών που δε φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση δεν γίνονται 

αποδεκτές καθόσον μπορεί να μην είναι γνωστός ο αρχικός παρασκευαστής και λόγω του κινδύνου 

επιμολύνσεων των διαλυτών από μη κατάλληλους χειρισμούς. 

 

• Τμήμα 2: Άλατα Τεχνικές προδιαγραφές: 

Είδος Τεχνική προδιαγραφή Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Παρατηρήσεις 

Συσκευασίες-
σακουλάκια που η 
καθεμία πρέπει να 
περιέχει 4 χημικές 
ουσίες 

4 χημικές ουσίες ως εξής: 4g 
MgSO4 (θειικό μαγνήσιο, 
magnesium sulfate), 1 g NaCl 
(χλωριούχο νάτριο, sodium 
chlorate), 1 g TSCD [trisodium 
citrate dehydrate, συνώνυμα: 
sodium citrate tribasic dehydrate, 
Sodium citrate dihydrate)] και 0.5 
g DHS [disodium hydrogen citrate 
sesquihydrate, συνώνυμα: sodium 
citrate dibasic sesquihydrate)] 

1.000 Τα υπόψη άλατα 
πρέπει να βρίσκονται 
σε αεροστεγή 
συσκευασία-
σακουλάκια ή σε 
σωλήνες τύπου falcon 
έτοιμα προς χρήση 

Συσκευασίες-σωλήνες 
φυγοκέντρου που η 
καθεμία πρέπει να 
περιέχει 2 ουσίες 

2 χημικές ουσίες ως εξής: 900 mg 
MgSO4 (θειικό μαγνήσιο, 
magnesium sulfate) και 150 mg 
PSA 

1.000 Τα υπόψη άλατα 
πρέπει να βρίσκονται 
σε σωλήνες 
φυγοκέντρου των 15 
ml (centrifuge tubes 
των 15 ml) έτοιμα 
προς χρήση 

 

Προϋπολογισμός  

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 2.120 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 2.628,80 € 

 

Ειδικός όρος: Ο κατασκευαστής οίκος πρέπει να είναι αναγνωρισμένος. Ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ απόσπασμα από τον κατάλογο των προϊόντων του 

κατασκευαστή οίκου) προς τούτο.  

 

• Τμήμα 3: Ανταλλακτικά – Εξαρτήματα Οργάνων Τεχνικές προδιαγραφές: 

Υλικά για τα υπάρχοντα χρωματογραφικά συστήματα του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών 

Φαρμάκων. Υλικά και ανταλλακτικά για τη λειτουργία των χρωματογραφικών συστημάτων για τον 

προσδιορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γεωργικών φαρμάκων). Φιαλίδια για τους 

αυτόματους δειγματολήπτες των χρωματογραφικών συστημάτων. Στήλες χρωματογραφίας 

(Αεριοχρωματογραφίας & Υγρής Χρωματογραφίας) για τα χρωματογραφικά συστήματα. 

A/A  Είδος Περιγραφή  
Κωδικός 

προϊόντος  

Ποσότητα 
(τεμάχια ή 

συσκευασίες) 

1 
Ενεργός βαλβίδα υγρής 
χρωματογραφίας 

Active inlet 
valve,without 

cartridge for HPLC 
G1312-60025  4 
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2 Τριχοειδές 
Ion injector, 180 mm, 
0.6 mm id, dielectric 

G7604-60000 1 

3 Σπειροειδές ελατήριο Canted coil spring  1460-2571  4 

4 
 Cartridge εσωτερικής 
ενεργού βαλβίδας 

Cartridge for active 
inlet valve 600bar  

G1312-60020  4 

5 Ανταλλακτικό εκνεφωτή 
ESI Nebulizer 

Accessory Ship Kit  
G1946-68703  3 

6 
Διάλυμα ελέγχου και 
ρύθμισης συστήματος 

ESI-L Low 
Concentration Tuning 

Mix 100ml  
G1969-85000  3 

7 
Φίλτρο κατακράτησης 
ελαίου (για την αντλία 
κενού) 

Filter cartridge,oil mist 
elimin, 2/pk  

2710100200 
2 

συσκευασίες 

8 Γυάλινο φίλτρο 
Glass filter, solvent 

inlet  
5041-2168  4 

9 

Σύριγγες για τους 
αυτόματους 
δειγματολήπτες των 
Αεριοχρωματογράφων 

Tapered Needle, 23-
26s Gauge 
Autosampler Syringes 
(Syringe, 10 μL, FN 23-
26/42/HP) 

5181-1267 10 

10 
Σύριγγες 
Αεριοχρωματογράφων 

Syringe 10uL RN 
23/42/cone SHIM 

8001-0004 10 

11 
Φίλτρο κατακράτησης 
ελαίου (για την αντλία 
κενού) 

Oil Element for EMF20 
Outlet Mist Filter  

1535-4970  2 

12 
Εξωτερική βαλβίδα υγρής 
χρωματογραφίας 

Outlet Ball Valve for 
1100/1200/1260  

G1312-60067  4 

13 
Υλικά συντήρησης 
αυτόματου εισαγωγέα 

Plunger seal for 
1100/1200 and 1050 

2/PK  
5063-6589  

2 
συσκευασίες 

14 Πορώδες τεφλόν PTFE Frits 5PK  01018-22707  
4 

συσκευασίες 

15 
Τάπα σφραγίσματος 
περιστροφέα 

Rotor Seal 2ps/6pt RC 
IV, P: A/B  

0101-1416  
2 

συσκευασίες 

16 Σήτα εξωτερικής βαλβίδας 
Sieves (SS) for Outlet 

Valve 10/PK  
5063-6505  

3 
συσκευασίες 

17 Παγίδα υδρογονανθράκων 
Big Hydrocarbon Trap, 

1/4in fittings  
BHT-4  1 

18 
Λάδι μηχανικής αντλίας 
κενού 

Rough pump fluid, 
Inland 45, 1.06 qt  

6040-0834  2 

19 
Κάλυμμα βαλβίδας 
εξόδου 

Outlet cap and gold 
seal assembly 

5067-4728 4 

20 
Γυάλινο εξάρτημα 
εισαγωγέα δείγματος, 
3.4 mm 

Liner single taper 
3.4mm 5pk SHIM 

8001-0104 
10 

συσκευασίες 
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21 
Γυάλινο εξάρτημα 
εισαγωγέα δείγματος, 
2 mm id 

Liner for Thermo, 
Ultra Inert, 2 mm id, 
for Trace PTV inlets 

only, six baffles, 
συσκευασία των 5 

τεμαχίων 

8002-0160 
7 

συσκευασίες 

22 

Πιστοποιημένα Φιαλίδια 
των 2 ml για τους 
αυτόματους 
δειγματολήπτες των 
χρωματογραφικών 
συστημάτων 

Sample Vials, 2 mL, 

clear, screw top, write-

on spot, certified, Vial 

size: 12 x 32 mm  

 
20.000 

24 

Κατάλληλα βιδωτά 
πώματα για τα παραπάνω 
φιαλίδια με διάφραγμα 
(septum) ώστε να 
λαμβάνεται η 
απαιτούμενη ποσότητα με 
σύριγγα  

Caps, blue, screw, 

bonded PTFE/silicone 

septa, cap size 12 mm 
 

21.000 

25 

Ένθετα για τα παραπάνω 
φιαλίδια των 2 mL με 
κωνικό πυθμένα και 
τρίποδη βάση κατάλληλα 
να δεχθούν όγκο 
διαλύματος μέχρι 250 μL 

Vial insert, 300 µL, 

polypropylene, 

polymer feet, proper 

to fill up 250 µL 

 
500 

26 Στήλη χρωματογραφίας 
HP-5 (30 m × 0,32 mm 

× 0,25 μm) 
 2 

27 Στήλη χρωματογραφίας 
DB-17ms (30 m × 0,32 

mm × 0,25 μm) 
 2 

28 Στήλη χρωματογραφίας 
DB-5ms+DG10m (30 m 
× 0,25 mm × 0,25 μm) 

 2 

29 Στήλη χρωματογραφίας 
Eclipse XDB-C18, 

2.1x150mm, 3.5 μm 
particle size 

 2 

 

Προϋπολογισμός   

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 18.800 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 23.312 € 

 

Τμήμα 4: Φυσίγγια με κατάλληλο προσροφητικό υλικό για τις αναλύσεις νερών για μη πολικά και 

μετρίως πολικά μόρια. Τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Είδος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσότητα (συσκευασίες) 

Φυσίγγια για αναλύσεις νερών 
για μη πολικές και μετρίως 
πολικές ουσίες 

Oasis HLB 6cc Vac Cartridge, 
200 mg, Sorbent per Cartridge, 
30 μm Particle Size, 
Συσκευασία των 30 τεμαχίων 

8 συσκευασίες των 30 
τεμαχίων 
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Προϋπολογισμός  

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 1.550 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 1.922 €  

 

Τμήμα 5: Πρότυπες ουσίες αναφοράς και αντιδραστήρια - υλικά (ανταλλακτικά) Τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 Αναλυτικά πρότυπα στοιχείων (βαρέων μετάλλων). Αναλυτικά πρότυπα δραστικών ουσιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) [γεωργικών φαρμάκων). Αντιδραστήρια κατάλληλα για την 

ρύθμιση και την ορθή λειτουργία του φασματόμετρου μάζας επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος 

(ICP-MS). Υλικά (ανταλλακτικά) για φασματομετρία μάζας επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος 

(ICP-MS) για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων. 

 

Είδος Περιγραφή Κωδικός προϊόντος  

Ποσότητα  
 Συσκευασίες  

ή Τεμάχια  
ή Ποσότητα σε mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Μίγμα 25 στοιχείων  (Al 
200mg/L, Ba 200mg/L, B 
200mg/L, Cu 200mg/L, Fe 
200mg/L, Sr 200mg/L, Zn 
200mg/L, Be 50mg/L, Cr 
50mg/L, Co 50mg/L, Li 50mg/L, 
Mn 50mg/L, Mo 50mg/L, Ni 
50mg/L, Ti 50mg/L, V 50mg/L, 
Sb 20mg/L, As 20mg/L, Cd 
20mg/L, Pb 20mg/L, Se 20mg/L, 
Ag 20mg/L, Tl 20mg/L, Sn 
20mg/L, U 20mg/L) σε HNO3 
5% 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

6Li 
1000mg/L in HNO3 2% 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Rhodium Rh 
1000mg/L in diluted HCl for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Gold Au 
1000mg/L in diluted HCl for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Mercury Hg 
1000mg/L in diluted HNO3 for 
ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Phosphorus Ph 
10g/L in diluted H2SO4 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Calcium Ca 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Potassium K 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
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Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Magnesium Mg 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Sodium Na 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Scandium Sc 
1000mg/L in diluted HNO3 for 
ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Yttrium Y 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Indium In 
10g/L in diluted HNO3 for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Terbium Tb 
1000mg/L in diluted HNO3 for 
ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Bismuth Bi 
1000mg/L in diluted HNO3 for 
ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Iridium Ir 
1000mg/L in diluted HNO3 for 
ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς 

Germanium Ge 
1000mg/L in diluted HNO3/HF 
for ICP 

 1 συσκευασία των 
100ml 
 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Azinphos-ethyl  250 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Clothianidin  100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Dodin (dodine)  250 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Etoxazole  50 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Fenbuconazol  100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Fenpyroximate  100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Flonicamid  25 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Fluopyram  50 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

tau-Fluvalinate  
(τ-fluvalinate) 

 100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Methoxyfenozide  50 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Phosalone  100 mg 
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Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Spirotetramat  100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Tebufenozide  100 mg 

Πρότυπη ουσία 
αναφοράς (φπ) 

Thiabendazole  250 mg 

Αντιδραστήριο 
κατάλληλο για 
τη 
βαθμονόμηση 
υπάρχοντος 
συστήματος 

iCAP Q/Qnova Calibration 
solution για φασματόμετρο 
μάζας επαγωγικώς 
συζευγμένου πλάσματος 

 1 συσκευασία των 
250ml 
 

Αντιδραστήριο 
κατάλληλο για 
τη ρύθμιση 
υπάρχοντος 
συστήματος 

iCAP Q/Qnova Tune solution για 
φασματόμετρο μάζας 
επαγωγικώς συζευγμένου 
πλάσματος  

 1 συσκευασία των 
500ml 
 

iCAP Q torch 
Χαλαζία 
κατάλληλο για 
φασματόμετρο 
μάζας 
επαγωγικώς 
συζευγμένου 
πλάσματος 
(υπάρχοντος 
συστήματος) 

iCAP Q quartz torch  1 

Κώνος 
(skimmer) 
Νικελίου 
κατάλληλο για 
φασματόμετρο 
μάζας 
επαγωγικώς 
συζευγμένου 
πλάσματος 
(υπάρχοντος 
συστήματος) 

Ni Skimmer Cone - Insert 
version 

 1 

Κώνος (sample) 
Νικελίου 
κατάλληλο για 
φασματόμετρο 
μάζας 
επαγωγικώς 
συζευγμένου 
πλάσματος 
(υπάρχοντος 
συστήματος) 

Ni Sample Cone  1 

 

Προϋπολογισμός   

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 4.800 €  
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Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 5.952 €    

 

Ειδικοί όροι για τις πρότυπες ουσίες αναφοράς 

• Η κάθε ουσία πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποιητικό ανάλυσης (certification 

of analysis). 

• Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικά διαπίστευσης του κατασκευαστή οίκου 

σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας όπως ISO Guide 34:2009 ή ISO 17034:2016, ISO/IEC 

17025:2005 ή άλλα διαθέσιμα πιστοποιητικά. 

 

Ειδικοί επιπλέον όροι για τις πρότυπες ουσίες αναφοράς που αφορούν στα αναλυτικά πρότυπα 

δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) [γεωργικών φαρμάκων].  

• Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει όλες τις ουσίες σε μορφή neat standard. 

• Ως ποσότητα σε mg νοείται η ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα. 

• Ο χρόνος ζωής ή χρόνος φύλαξης για όλες τις ουσίες δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 24 

μηνών. Για κάθε ουσία θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος λήξης στη συσκευασία καθώς και 

ο τρόπος αποθήκευσης (στο «ράφι», στους 4 oC ή άλλος). 

• Σε περίπτωση δυσκολίας προμήθειας όλων των προτύπων με τον παραπάνω όρο περί του 

χρόνου ζωής γίνεται αποδεκτή και τμηματικά παράδοση. 

 

Τμήμα 6: Μονάδα Διήθησης Υγρών Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Υλικά μονάδας διήθησης 

 

Είδος Περιγραφή  Κωδικός προϊόντος  

Ποσότητα  
 Συσκευασίες  

ή Τεμάχια  
ή Ποσότητα σε mg 

Αποστειρωμένη 

μονάδα διήθησης 

Αποστειρωμένη πλαστική 
μονάδα διήθησης 

(φιλτραρίσματος) μίας 
χρήσης, με ενσωματωμένη 

πορώδη μεμβράνη και 
μέγεθος πόρων 0,45μm, για 
χρήση σε δοκιμές ελέγχου 
ύπαρξης μικροοργανισμών 

σε υγρά δείγματα. Η μονάδα 
θα πρέπει να μπορεί να 

δεχτεί τουλάχιστον 100 ml 
υγρού δείγματος για 

διήθηση. 

 
Ποσότητα: 150 

 

Θρεπτικό 

υπόστρωμα για 

εκλεκτική 

ανάπτυξη Ζυμών 

και Μυκήτων 

Το θρεπτικό υπόστρωμα 
πρέπει να είναι 

προπαρασκευασμένο σε 
μερίδες (aliquots) των 2-3ml, 

στείρο, σε ημίρρευστη 
μορφή και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα και σε 
συνδυασμό με την 

αποστειρωμένη μονάδα 

 
Ποσότητα: 150 
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διήθησης με μεμβράνη μίας 
χρήσης 

Σύστημα υποδοχής 

αποστειρωμένης 

πλαστικής 

μονάδας διήθησης 

υγρών δειγμάτων 

Σύστημα υποδοχής 
αποστειρωμένης πλαστικής 
μονάδας διήθησης υγρών 
δειγμάτων . Το σύστημα 

υποδοχής πρέπει να είναι 
μεταλλικό, να διαθέτει μία 

θέση υποδοχής τουλάχιστον 
η οποία να είναι συμβατή με 
την αποστειρωμένη μονάδα 
διήθησης με μεμβράνη μίας 

χρήσης 

 
Ποσότητα: 1 

 

 

Προϋπολογισμός   

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 1.295,0 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 1.605,8 € 

 

Τμήμα 7: Λοιπά Τεχνικές προδιαγραφές: 

Μικροϋλικά και αναλώσιμα απαραίτητα για τις αναλύσεις εδάφους. 

 

Είδος Τεχνική προδιαγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ 
Τεμάχια 

 

Γυάλινες σύριγγες των 
2ml 

GLASS SYRINGE, LUERLOCK 

METAL TlP.2ml  

20 τεμάχια 

Γυάλινες σύριγγες 5ml GLASS SYRINGE, LUERLOCK 

METAL TlP.5ml  

20 τεμάχια 

Ράφι για δοκιμαστικούς 
σωλήνες 

TEST TUBE RACK PP 30 mm 
 

3 τεμάχια 

Ράφι για δοκιμαστικούς 
σωλήνες 

TEST TUBE RACK PP 20 mm 
 

3 τεμάχια 

Φιάλες ογκομετρικές VOLumetric FLASK 10/19, 

10ml 
 

10 συσκευασίες 

των 2 τεμαχίων 

Φιάλες Erlenmeyer Erlenmeyer flask 10mL, 

NS14/23 με εσμυρισμένο 

πώμα 

 

1 συσκευασία 

των 10 τεμαχίων 

Φιάλες Erlenmeyer  Erlenmeyer flask 25ML 19/26 

με εσμυρισμένο πώμα  

1 συσκευασία 

των 10 τεμαχίων 
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Σετ μαγνητών ανάδευσης 
με 10 μαγνήτες ποικίλων 
μεγεθών και διαμέτρων 
σε κουτί μορφής 
συσκευασίας τσέπης 

Set of stirring magnets bars 

with 10 magnets of various 

length and diameter in plain, 

polystyrene storage box 

(pocket format) 

 

1 συσκευασία 

των 10 μαγνητών 

Μη ιονικό 
απορρυπαντικό Triton X -
100, για χρήσεις 
μοριακής βιολογίας και 
βιοχημείας συσκευασία 
των 250ml 

Non-inionic detergent Triton 

X-100, for biochemistry and 

molecular biology use, plastic 

bottle of 250ml  

1τμχ 

Δείκτης πρωτεϊνικών 
βαρών, προ-
χρωματισμένος, με έυρος 
μεγεθών 10-245KDa, με 
12 πρωτεϊνικές ζώνες, 
φιαλίδιο των 500μl 

Pre-stained protein marker, 

range 10-245 KDa, 12 protein 

bands,  package of 500μl 
 

1τμχ 

Τρυβλία Petri, διάφανα, 
διάστασης 90x14mm, 
αποστειρωμένα χωρίς 
αεραγωγούς, 
συσκευασία των 825 
τρυβλίων (25x33) 

Petri dishes 90x14mm 

without vents sterile, 

package of 825 pieces 

(25x33) 
 

1 συσκευασία 

Ράφι στεγνώματος 
δοκιμαστικών σωλήνων 
με 50 υποδοχές λευκού 
χρώματος, για 
δοκιμαστικούς σωλήνες 
διαμέτρου 14-17mm  

Test tube and drying rack 

with 50 slots, white color, for 

test tubes od 14-17mm 

diameter  

1τμχ 

Γάντια νιτριλίου μπλε 
χρώματος, χωρίς 
πούδρα, υψηλής 
ανθεκτικότητας, ιδανικά 
για εργαστηριακή χρήση, 
μέγεθος S  

Disposable nitrile gloves, blue 

color, powder free, ideal for 

laboratory use with good 

resistance to many chemicals, 

size S 

 

4τμχ 

Γάντια νιτριλίου μπλε 
χρώματος, χωρίς 
πούδρα, υψηλής 
ανθεκτικότητας, ιδανικά 
για εργαστηριακή χρήση, 
μέγεθος M 

Disposable nitrile gloves, blue 

color, powder free, ideal for 

laboratory use with good 

resistance to many chemicals, 

size M 

 

5τμχ 
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Γάντια νιτριλίου μπλε 
χρώματος, χωρίς 
πούδρα, υψηλής 
ανθεκτικότητας, ιδανικά 
για εργαστηριακή χρήση, 
μέγεθος L 

Disposable nitrile gloves, blue 

color, powder free, ideal for 

laboratory use with good 

resistance to many chemicals, 

size L 

 

5τμχ 

Βαφή χρώσης πρωτεϊνών 
G 250, για την 
προετοιμασία 
διαλύματος χρώσης 
πρωτεϊνών μετά από 
ηλεκτροφόριση σε πηκτή 
πολυακρυλαμίδης, 
πλαστικό δοχείο των 
100γρ 

Coomassie brilliant blue G 

250, for preparing staining 

solution for protein analysis 

in gel electrophoresis, plastic 

bottle of 100gr  

1τμχ 

PMSF Αναστολέας 
πρωτεασών, 
καθαρότητας ≥ 99%, για 
βιοχχημικές εφαρμογές, 
δοχείο των 5γρ 

PMSF (Phenylmethyl 

sulphonyl fluoride) protease 

inhibitor, purity ≥ 99%, for 

biochemistry, 5g 

 

1τμχ 

Πλαστικές μικρο-πιπέτες 
παστέρ με λεπτό ρύγχος, 
μέγεθος σταγόνας 22μl, 
συσκευασία 500 
τεμαχίων 

Pasteur micro-pipettes with 

ultra thin tip, drop size 22μl, 

package of 500 pieces   

3 συσκευασίες 

Πλαστικές μικρο-πιπέτες 
παστέρ με λεπτό ρύγχος, 
μέγεθος σταγόνας 25μl, 
συσκευασία 500 
τεμαχίων 

Pasteur micro-pipettes with 
ultra thin tip, drop size 25μl, 
package of 500 pieces  

1 συσκευασία 

Μικροσωλινίσκοι 
φυγοκέντρισης 1.5 κ.εκ. 
(ασφαλείας) χωρίς 
χρώμα, συσκευασία 1000 
τεμαχίων 

Centrifuge tubes 1.5ml with 

safe lock, colorless, package 

of 1000 pieces   

1 συσκευασία 

Μαγνητικός αναδευτής 
με επιλογή θέρμανσης, 
μέγιστης ποσότητας 
ανάδευσης 3 λίτρων   

Magnetic stirrer with heating, 

maximum stirring capacity 3l  
 

1τμχ 

Επιφάνεια τροχιακής 
ανάδευσης, μέγιστου 
φορτίου 3 κιλών με 
ικανότητα συνεχόμενης 
ρύθμισης της ταχύτητας  

Platform shaker, suitable for 

agitating 5 Petri dishes with 

maximum load capacity 3kg 

and continuous speed 

adjustment 

 

1τμχ 
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Γλυκίνη, καθαρότητας ≥ 
99%, κατάλληλη για 
μεταφορά πρωτεϊνών, 
πλαστικό δοχείο 500γρ 

Glycine ≥ 99% pure, blotting 

grade, for western blotting, 

plastic bottle 500g  

1τμχ 

Κρυσταλλική σκόνη Tris, 
υψηλής καθαρότητας ≥ 
99,9%, κατάλληλη για 
όλες τις τυπικές 
εφαρμογές και για 
φαρμακευτική χρήση, 
πλαστικό δοχείο 1 κιλού 

Tris, ultra quality ≥ 99,9%,  for 

all standard applications and 

suitable for pharmaceutical 

use, plastic bottle of 1kg 
 

1τμχ 

 

Προϋπολογισμός   

Συνολική προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία 3.264,6 € 

Συνολική προϋπολογιζόμενη αξία με ΦΠΑ 24% 4.048,1 € 
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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. …………… διακήρυξη, με τίτλο:  
 
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “POLLUTANT PHOTO-NF REMEDIATION OF AGRO-WATER” - LIFE17 
ENV/GR/000387»,  
 
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) 
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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 

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

προγράμματος με τίτλο:«Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water” - LIFE17 ENV/GR/000387». 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44832000-1, 24311000-7, 44523300-5, 35331500-8, 33696500-0, 

42514300-5, 44423000-1. Αναλυτικότερα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Διαλύτες», εκτιμώμενης αξίας 1.810 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 44832000-1 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΛΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 2.120 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 24311000-7 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 18.800 € πλέον ΦΠΑ 

24% cpv 44523300-5 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ 

ΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΩΣ ΠΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.550 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 35331500-

8  

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΥΛΙΚΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)», 

εκτιμώμενης αξίας 4.800 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 6: «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.295 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 

42514300-5 

ΤΜΗΜΑ 7: «ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ», εκτιμώμενης 

αξίας 3.264,6 € πλέον ΦΠΑ 24% cpv 44423000-1 
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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 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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): 

[……][……][……][……] 

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; 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
 

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: 

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, 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 

 



             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180212, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

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  
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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/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 

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

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

 

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 
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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 και υλικά 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 και υλικά, 

ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Καταγγελία της σύμβασης 

Το ΜΦΙ δύναται, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

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

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, 
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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.  

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. 

 

 



             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής, Τηλ. 210-8180212, Fax:2106809588, E-mail: k.chaniotaki@bpi.gr 

 

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 

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 

 


