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ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. ∆/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 115 27 

Τηλέφωνο : 210 7770 697                                    Αθήνα:12/06/2012  

FAX : 210 7770 771                                            

E-mail: info@hhf-greece.gr      

 

Θέµα: Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά στο πλαίσιο του υποέργου 1, 
για Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφορίας και χώρου εργασίας. 
Το εν λόγω υποέργο εντάσσεται στο Έργο µε τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
για το Έργο "Υ∆ΡΙΑ. Πρόγραµµα και στοχευόµενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του 
Ελληνικού πληθυσµού: ανάπτυξη και εφαρµογή µεθοδολογίας και αποτύπωση"», µε κωδικό 
MIS 374772 του Ε.Π. "Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013" στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. 
 
                          

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

του Ελληνικού Ιδρύµατος Υγείας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-
2007). 

2.  Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-
2007). 

3. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση 
και ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

4. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-
11-2005). 

5. Τον Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα το άρθρο 24 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 

6. Την µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ , 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 
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8. Τον Ν. 2039/1939 Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των 
Νόµων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών 
σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.  

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου στο 
πλαίσιο του υποέργου 1 για την προµήθεια εργαστηριακών καταψυκτών, το οποίο εντάσσεται 
στο Έργο «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την Πράξη "Υ∆ΡΙΑ. Πρόγραµµα και 
στοχευόµενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού: ανάπτυξη και 
εφαρµογή µεθοδολογίας και αποτύπωση"», του Ε.Π. "Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 41,328.00 ευρώ  
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/06/2012, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύµατος Υγείας (Καισαρείας 13 & 
Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα). Η ηµεροµηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται  από το 
γενικό πρωτόκολλο εισερχοµένων του Ελληνικού Ιδρύµατος Υγείας (ΕΙΥ) ή από τη σφραγίδα 
του ταχυδροµείου. 

Η παρούσα προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα www.hhf-greece.gr από την  
Τρίτη 12/06/2012 έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ΕΙΥ µετά 
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.   

 

 

                                                                                          Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του EIY 

 ∆ηµήτριος Τριχόπουλος 

   

 

Κοινοποίηση: 
1.Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης, 
(Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, Αθήνα). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

  

Τµήµα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Πιστοποίησης και Παραλαβής Έργου 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το Έργο "Υ∆ΡΙΑ. Πρόγραµµα και στοχευόµενη 
δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού: ανάπτυξη και εφαρµογή 

µεθοδολογίας και αποτύπωση" ». 

το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού", µε συνολικό 
προϋπολογισµό 41.328 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) 

 

Το Έργο υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

    

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

∆.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σηµασία: 

Ανάδοχος: Ο Υποψήφιος προµηθευτής που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύµβαση 
προµήθειας µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Αναθέτουσα Αρχή: το Ελληνικό Ίδρυµα Υγείας (ΕΙΥ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα,  οδός 
Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Το πλήρες κείµενο του Τεύχους ∆ιαγωνισµού διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα 
http://www.hhf-greece.gr  

Για τη διάθεση του Τεύχους ∆ιαγωνισµού και σε έντυπη µορφή, εφόσον το επιθυµούν, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή στα γραφεία της στην οδό 
Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, στην Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
7770697 FAX: 210 7770771 (υπεύθυνη κ. Μαρία Φραγκιουδάκη) κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες 10:00-12:00. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο έως την  Τρίτη 26/06/2012 
.και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Καισαρείας 13 & 
Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, στην Αθήνα. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, 
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε 
ηµεροµηνία ταχυδροµείου µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς 
ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 31,822.56€ καθαρή αξία 
συν ΦΠΑ 23% 9,505.44€ σύνολο 41,328.00€. 

Η εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα (στο εδάφιο του "Τρόπου πληρωµής - παραλαβής προµήθειας").  

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών / 
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και 
σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων.  

Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους 
εκάστοτε ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Επίσης, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

5. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του 
Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

Κάθε επικοινωνία του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην Ελληνική. Εάν υπάρξει 
κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, από την Ελληνική σε άλλη γλώσσα ή 
αντίστροφα, το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 ∆ικαιούχοι συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που     
 ασχολούνται µε το υπό προκήρυξη αντικείµενο  

β)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
 που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 

γ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την 
 ισχύουσα νοµοθεσία 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της 
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Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 
6.2 Αποκλεισµός συµµετοχής 
 
Από τον ∆ιαγωνισµό θα αποκλεισθούν όσοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 
του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει, και συγκεκριµένα εάν οι ίδιοι ή -σε 
περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός 
φορέας, έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ  του Συµβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου 

γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, επίσης 

ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 
ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ). 

Επίσης, κάθε Υποψήφιος µπορεί να αποκλειστεί από τον ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 
43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007, εάν ο ίδιος, ή -σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω 
και ένας συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός φορέας: 

α)  τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία. 

β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού.    

γ) καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά την 
επαγγελµατική διαγωγή του. 

δ)   έχει διαπράξει συναφές µε το ∆ιαγωνισµό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

ζ) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απατούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος. 
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Θα αποκλεισθεί επίσης: 

α)  ο Υποψήφιος / ∆ιαγωνιζόµενος, ο οποίος δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα 
επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα). 

β)  ο Υποψήφιος / ∆ιαγωνιζόµενος, ο οποίος δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις 
αναφερόµενες στην παρούσα προκήρυξη. 

γ) ο Υποψήφιος / ∆ιαγωνιζόµενος, ο οποίος έχει αποκλεισθεί από ∆ιαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

δ)  ο Υποψήφιος / ∆ιαγωνιζόµενος, ο οποίος έχει απολέσει  το δικαίωµα να συµµετέχει σε 
δηµόσιους ∆ιαγωνισµούς µε απόφαση δηµόσιας υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή φορέα του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, διότι δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

ε) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί ανάλογες µε τις ανωτέρω 
κυρώσεις. 

στ) οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για τουλάχιστον ένα µέλος της. 

ζ) τα νοµικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκοµίσει κατά την υποβολή 
της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 

η) οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκοµίζουν 
συµφωνητικό µεταξύ των µελών τους, το οποίο θα αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψήφιους για εξήντα (60) ηµέρες 
υπολογιζόµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, καθώς και για τον 
χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή ενδεχοµένως τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά 
τους κατά τα κάτωθι οριζόµενα. 

7.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την προκήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.3 Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
ανωτέρω οριζόµενο. Μετά  τη λήξη του ανωτέρω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού µαταιώνονται. 

8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο ∆ιαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

Ο Υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών. 
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9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην έχουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες ή/ και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από   τον προσφέροντα 
ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

9.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο φακέλους, οι οποίοι περιλαµβάνουν όµοια 
αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε όλες τις σελίδες του και το 
δεύτερο την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". Το "Πρωτότυπο"  θα περιλαµβάνει τα ζητούµενα 
έγγραφα στην πρωτότυπη έκδοσή τους και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
αντιτύπων, το  "Πρωτότυπο"  θα υπερισχύει του αντιτύπου. 

9.3 Στο φάκελο έκαστης προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
  
-Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 
-Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό 
-Ο αριθµός της προκήρυξης και ο πλήρης τίτλος του έργου  
-Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
-Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (Υποψηφίου) 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το Έργο
"Υ∆ΡΙΑ. Πρόγραµµα και στοχευόµενη δράση για την υγεία και τη 
διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού: ανάπτυξη και εφαρµογή 

µεθοδολογίας και αποτύπωση"». 

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού:   

οστολέας:        
 
noia.gr
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
ΗΤΙΚΩΝ"  τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
 εξής: 

 υποβολής προσφοράς στο ∆ιαγωνισµό προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία 
ναφέρεται ο διαγωνιζόµενος που υποβάλει προσφορά. Η επιστολή υπογράφεται 
ο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης από τον 
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κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συµµετέχοντες στην ένωση / 
σύµπραξη). Η επιστολή θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα της παρούσης. 
 
(β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, στην οποία: 
 

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος ∆ιαγωνισµού 
 
ii)  να δηλώνεται ότι, έως και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
 

• δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού από τους 
     αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 
 
• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
     της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
 δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
• δεν έχουν αποκλεισθεί  από ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµοσίου λόγω αντισυµβατικής 
 συµπεριφοράς, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των 
 συµβατικών τους υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του 
 ∆ηµοσίου Τοµέα, σε περίπτωση που εκτελούν δηµόσιες συµβάσεις. 
 
• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµά τους. Σε 
 περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόµενου ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
 Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης. 
 
• τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως 
 εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
 και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
 εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
 αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
iii) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα. 
 
 
(γ) ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής & Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας 

Οι Υποψήφιοι θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικά από τα οποία µπορεί 
να αποδειχθεί η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι 
κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή δήλωση 
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούµενα 
οικονοµικά έτη (2009, 2010, 2011). 

(δ) ∆ικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελµατικής Ικανότητας 

Οι Υποψήφιοι θα υποβάλλουν επίσης, µε ποινή αποκλεισµού τα δικαιολογητικά που 
τεκµηριώνουν την τεχνική και επαγγελµατική τους ικανότητα: 

(ι) σύντοµη παρουσίαση του Υποψηφίου (ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξής του) και 
περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος 

 
 

Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
www.epanad.gov.gr  www.espa.gr 

       

 
Με τη 

συγχρηµατοδότηση  της   



                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
www.ygeia-pronoia.gr

δραστηριοτήτων: αντικείµενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο, συστατικές επιστολές 
πελατών που έχουν προµηθευθεί το ίδιο προϊόν κ.ο.κ.). 

(ιι) Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική 
τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους  
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 
υπέρ του οποίου έγινε η υποδοχή. 

Προσφορά  στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, η προσφορά 
απορρίπτεται.  

9.5  Σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µε σαφή ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται οι τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόµενου Έργου σε σχέση µε τις  απαιτούµενες προδιαγραφές 
του έργου. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική αρτιότητα των υπό 
προµήθεια ειδών και ειδικότερα: 

 
 

• Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση µε τις τεχνικές 
 προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόµενα 
 prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή 
 επικυρωµένα αντίγραφα), προκειµένου να επιτυγχάνεται η αντικειµενική αξιολόγηση. 
 Επιπλέον, θα περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή της εγγύησης του εξοπλισµού 
 (διάρκεια, κύριος εξοπλισµός, ανταλλακτικά κ.ο.κ.) 
 
• Έγγραφη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ότι αναλαµβάνει 
 τη δέσµευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστηµα δηλώνει ο 
 προµηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
 Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή 
 διανοµέας του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προµηθευτής 
 πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Εάν ο προµηθευτής κατασκευάζει ο ίδιος τα προϊόντα, 
 τότε αρκεί η δήλωση του ιδίου σχετικά µε τη διάθεση των ανταλλακτικών. 
 
• Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά 
 σήµανσης CE  (ή δηλώσεις συµµόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για τα 
 προσφερόµενα προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών 
 της ΕΕ. 
 
• Τα δικαιολογητικά που αφορούν σε εγγυήσεις, συντήρηση και επισκευή όπως ορίζονται 
 στην παρούσα διακήρυξη. 
 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 
Με τη 

συγχρηµατοδότηση  της   
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9.6 Σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µε σαφή ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος 
Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, αποκλειστικά και µόνο 
τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται στο Γ΄ Μέρος: Ειδικές Απαιτήσεις 
Οικονοµικής Προσφοράς. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, µε ακρίβεια δύο δεκαδικών 
ψηφίων. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 
επιβαρύνει. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. 
 
10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

10.1 Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών θα προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν 
συνεχεία σε αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, µε την κατάρτιση 
σχετικού πρακτικού. Ακολούθως θα προβεί σε αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών.  
 
10.2 Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες 
µε τις απαιτήσεις του Μέρους Β΄ : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , καθώς και 
τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. Για τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται 
συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε στοιχείο 
αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ορίζεται σε 100. 
 
10.3 Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη 
που παρουσιάζει το µεγαλύτερο άθροισµα (Α) της διαφοράς της τιµής της προσφοράς από 
την καθορισµένη ανώτατη τιµή της προκήρυξης, σε χιλιάδες ευρώ µε ένα δεκαδικό ψηφίο 
(επί του συντελεστή βαρύτητας 0,5) ), και του προσφερόµενου χρόνου εγγύησης πέραν του 
ενός απαιτούµενου έτους, σε ακέραιο αριθµό µε ένα δεκαδικό ψηφίο (επί του συντελεστή 
βαρύτητας 0,5). 
Α = (40,0 - Τιµή προσφοράς σε χιλ €)*0,5 + (Προσφερόµενα έτη εγγύησης σε έτη – 2)*0,5 
 
10.4 Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην παρούσα, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυµούν, και οι οποίοι θα έχουν προσκληθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 
Με τη 

συγχρηµατοδότηση  της   

10.5 Οι φάκελοι των προσφορών κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Ανάθεσης Σύµβασης αριθµούνται και µονογράφονται. Η µονογραφή έχει 
την έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Ανάθεσης Σύµβασης συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα.   
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10.6 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ 
αυτών   την ένδειξη "πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα". Όλες οι πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι.   Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
 

11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη  µιας προσφοράς είναι απόφαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Ανάθεσης Σύµβασης. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται όταν δεν πληροί 
µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή κρίνεται υπερβολικά 
χαµηλή. Στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο προηγουµένως 
έγγραφες διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς (πχ. Την τήρηση των διατάξεων 
προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της 
παροχής, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις κτλ.) 

12. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Ανάθεσης Σύµβασης έχει το δικαίωµα, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το 
περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε 
θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην 
Επιτροπή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο 
δε θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τότε που θα ζητηθούν από την 
Επιτροπή. 
 
13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

13.1 Ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από το σχετικό νοµικό πλαίσιο. 
Συγκεκριµένα ένσταση µπορεί να κατατεθεί: 

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Η απόφαση περί αποδοχής ή όχι της ένστασης 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

(β) Κατά των πράξεων ή παραλήψεων που αφορούν την συµµετοχή αναδόχου στον 
διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το ∆.Σ. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο(2) ηµερών από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

(γ) Κατά της νοµιµότητας  της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την Κατακυρωτική 
απόφαση µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση των 
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σχετικών αποφάσεων. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το ∆.Σ.  το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

13.2 Με την ένσταση που ασκείται από υποψήφιο ανάδοχο κατά της κυρωτικής απόφασης 
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των 
δικαιολογητικών που προσκοµίζει ο ανάδοχος προς τον οποίο θα γίνει η κατακύρωση. 

13.3 Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή 
από την σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας . 

14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στον Ανάδοχο που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται απόφαση κατακύρωσης που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: 
α) το αντικείµενο του Έργου 
β) την ποσότητα 
γ) την τιµή 
δ) την Αναθέτουσα Αρχή για την οποία προορίζεται το Έργο 
ε) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 
στ) τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της παρούσας 
 
15. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωµα, 
χωρίς κανείς από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση: 
α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού 
β) να αποφασίσει τη µαταίωση του ∆ιαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση 
όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης. 
 
16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

16.1 Η σύµβαση έργου διέπεται από το εθνικό δίκαιο και περιέχει τους όρους της 
προκήρυξης. (Οι συµβάσεις υπογράφονται από τους δύο συµβαλλόµενους, οι οποίοι είναι ο 
ανάδοχος και ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΙΥ). Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

16.2 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει 
προκειµένου να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Επιτροπής. 

16.3 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 
• παραδόθηκε όλη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 
 παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από την 
 Αναθέτουσα Αρχή. 
 
• παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 
 
• έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
 κυρώσεις ή εκπτώσεις 

 
• εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και αµφότερα τα 
 συµβαλλόµενα µέρη  
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17.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

17.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει µε τη χορήγηση έντοκης 
προκαταβολής µέχρι του ποσού του 25% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης 
εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου 75% της συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ 
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, µε πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του διεξοδικού 
ελέγχου της ορθής λειτουργίας των προµηθευµένων υλικών.  Η προκαταβολή επιβαρύνεται 
µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & 
Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της 
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συµψηφίζεται κατά την εξόφληση 
της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής παράδοσης.   

17.2 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή σε ευρώ, η οποία θα εκδοθεί στο όνοµά 
του βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών. Επισηµαίνεται ότι η πληρωµή (εξόφληση) δεν 
µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση 
επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. Η 
εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά  πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π∆ 118/2007 "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου". 

17.3 Ο προµηθευτής οφείλει να προσκοµίσει Τιµολόγιο  εις τριπλούν που να αναφέρει την 
ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δε φέρει την 
ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 

17.4 Η παραλαβή του υπό προµήθεια υλικού θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, µε τη δυνατότητα παράτασης του 
εν λόγω χρονικού διαστήµατος κατά το ήµισυ κατόπιν σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι ποινικές κυρώσεις που δύναται να 
επιβληθούν σε ενδεχόµενη εκπρόθεσµη παράδοση του προϊόντος, ορίζονται αναλογικά στο 
άρθρο 32 του Π∆ 118/2007 "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου". 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 3 τεµ. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

• Εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Συνολική ωφέλιµη χωρητικότητα: 2250 λίτρα (τουλάχιστον 750 λίτρα έκαστος). 

• ∆ιαστάσεις 115-130  x 90-100cm  x 65-70 cm (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) έκαστος. 

• Ράφια µε 5 τουλάχιστον εσωτερικές πόρτες για µείωση απωλειών ψύξης  

• Τροχήλατη βάση (4 τροχούς και φρένο) 

• Πόρτα ασφαλείας µε µοχλό και κλειδαριά µε επαρκή µόνωση πολυουρεθάνης, 

τουλάχιστον 125mm, φιλική προς το περιβάλλον 

 

Μηχανικά / ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά 
 

• Aερόψυκτους κλειστού τύπου συµπιεστές, τύπου CFC-free, ισχύος 1HP τουλάχιστον 

(ο κάθε ένας), ελεγχόµενους από µικροϋπολογιστή 

• Σταθεροποιητή τάσης και φίλτρο αέρος που εύκολα αλλάζει από το χειριστή 

• Πίνακα ελέγχου διακοπής τάσης και υψηλής/χαµηλής θερµοκρασίας, 

• Ρυθµιζόµενο ακουστικό και οπτικό σύστηµα συναγερµού σε περίπτωση απόκλισης 

από το επιθυµητό εύρος θερµοκρασίας 

• Ελάχιστη θερµοκρασία από -50οC έως τουλάχιστον -85°C. Ψηφιακή, φωτεινή, 

ευκρινής ένδειξη θερµοκρασίας LED. Ρύθµιση θερµοκρασίας ±0,1°C 

• Ενεργειακή κατανάλωση µικρότερη των 0,9 KW / ώρα 

• Μπορεί να δεχθεί καταγραφικό θερµοκρασίας και back-up συστήµατα µε υγρό άζωτο 

και οξείδιο του άνθρακα 
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Προέλευση / Πιστοποιήσεις 
 

• Κατασκευή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις ΗΠΑ.  

Κατασκευή σύµφωνα µε πρότυπα εγκεκριµένα από Ευρωπαϊκό και Αµερικάνικο 
Οργανισµό Τυποποίησης (CE, FDA) 

• Εταιρική πιστοποίηση µε διεθνή πρότυπα κατά ISO 

 

Εγκατάσταση / Εγγύηση: 
 

• Πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και εκπαίδευση του προσωπικού 

• Εγγύηση δωρεάν αποκατάστασης κάθε τυχόν βλάβης (εκτός κακής χρήσης) για 1 

έτος από την παραλαβή και παροχή ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για 

τουλάχιστον 7 έτη από την παραλαβή.  

 

Παρελκόµενα: 
 

• Μεταλλικά συρτάρια (Racks) στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν ειδικά κουτιά 

(cryoboxes)διαστάσεων 13,5cm x 13,5cm x 5,1cm (των 81 cryo-vials). Ο αριθµός των 

συρταριών πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να έχουν συνολική χωρητικότητα 

τουλάχιστον 600 cryoboxes ανά καταψύκτη. 

 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο Υποψήφιος πρέπει να συµπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συµπεριλάβει στο 
σφραγισµένο υποφάκελο "Οικονοµική Προσφορά". Επίσης πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο 
του παρακάτω Πίνακα στον υποφάκελο "Τεχνική Προσφορά", χωρίς τιµές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
       
       
       
       
       
       
       

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΜΕΡΟΣ ∆΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

              

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: Επιστολή Υποβολής Προσφοράς 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: Επιστολή Υποβολής Προσφοράς 

(Για την περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονοµικών Φορέων - Σύµπραξη) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

του Υποψηφίου1.......................................................................................................................... 

 

           Αθήνα...................... 

Προς:..................................................2

 

Αξιότιµοι κύριοι,  

Σύµφωνα µε το Τεύχος Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Σύµβασης προµήθειας 
µε τίτλο".....................................................................................................................................", 

υποβάλλουµε συνηµµένα φάκελο Προσφοράς. 

 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος3

 

Υπογραφή 

 

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου 

Ονοµατεπώνυµο:.................................................................... 

Τηλέφωνο:............................................................................... 

Φαξ:.......................................................................................... 

E-mail:...................................................................................... 

 

1 Αναγράφεται το όνοµα (τίτλος) του Υποψηφίου που υποβάλλει την Προσφορά 

2 Αναγράφεται το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ο.κ.) της Αναθέτουσας Αρχής της     
προκηρυσσόµενης Σύµβασης 

3 Ο υπογράφων Νόµιµος Εκπρόσωπος πρέπει να ορίζεται από τον Υποψήφιο (βάσει των οριζοµένων στην 
παρούσα) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

(Για την περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονοµικών Φορέων - Σύµπραξη) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

του Υποψηφίου1.......................................................................................................................... 

           Αθήνα...................... 

Προς:..................................................2

Αξιότιµοι κύριοι,  

Σύµφωνα µε το Τεύχος Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Σύµβασης προµήθειας 
µε τίτλο".....................................................................................................................................", 

υποβάλλουµε συνηµµένα φάκελο Προσφοράς. 

Η Ένωσή µας έχει ως Συντονιστή................................................................................................ 

(πλήρη στοιχεία του φορέα) και αποτελείται από τους κάτωθι Οικονοµικούς φορείς: 

Οικονοµικός φορέας 1 (πλήρη στοιχεία)...................................................................................... 

Οικονοµικός φορέας 2 (πλήρη στοιχεία)...................................................................................... 

Οικονοµικός φορέας 3 (πλήρη στοιχεία)...................................................................................... 

 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

Υπογραφή 

 

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου 

Ονοµατεπώνυµο:.................................................................... 

Τηλέφωνο:............................................................................... 

Φαξ:.......................................................................................... 

E-mail:...................................................................................... 

1 Αναγράφονται τα ονόµατα (τίτλοι) όλων των προσώπων (φορέων) που αποτελούν τον Υποψήφιο που υποβάλλει 
την Προσφορά 

2 Αναγράφεται το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ο.κ.) της Αναθέτουσας Αρχής της     
προκηρυσσόµενης Σύµβασης 
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