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Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

 

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» (ΦΕΚ 

64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασµό µε τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 

«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που 

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά 

για παροχή υπηρεσιών.  

3. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 «για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα.  

4. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 Κανονισµό της EΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια 

εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων.  

5. Της Οδηγίας 2005/75/ΕΚ (L/323) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών. 

6. Της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 «για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος 
VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14.11.2000, τ. Α’) «∆ιαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» ως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» ως ισχύει  (ΦΕΚ 19/02.02.1995, τ. Α’). 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των  δαπανών 

του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995, τ. Α’). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας   

 και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης  δηµοσιων 

συµβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/14.02.2005), όπως τροποποιήθηκε από το   

 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/14.02.2005) και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13Α) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 

12. Τις διατάξεις του Π.∆. 226/89 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανισµός του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών Ε.Ι.Ε.».  

13. Την από 31-10-2012 Σύµβαση αρ. 308610 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών/Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και 
Βιοτεχνολογίας (ΕΙΕ/ΙΒΦΧΒ). 

14. Τα πρακτικά της 2014/01/28-1-2014 συνεδρίας του ∆Σ του ΕΙΕ  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε  δείγµατα 

ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία  Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip, στα πλαίσια έργων εξωτερικής χρηµατοδότησης, 
περιλαµβανοµένου και του Έργου «Enhanced exposure assessment and omic profiling for 

high priority environmental exposures in Europe  (Exposomics)» (σύµβαση αρ. 308610 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών), µε κριτήριο 

επιλογής την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

1. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο 

επισυναπτόµενο Τεύχος Προκήρυξης και στα Παραρτήµατα αυτής τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

2. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23 Απριλίου 2014 και ώρα: 

14:00 πµ στα γραφεία του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών  (Ε.Ι.Ε.), οδός Βασ. 
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Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα,  στη γραµµατεία του ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ, 3ος όροφος  
όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται, µέχρι και την 23

η
 

Απριλίου 2014 και ώρα: 14:00 πµ. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την 

παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά 

επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην Αθήνα την 24 

Απριλίου 2014 και  ώρα 12:00µ.µ., στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 

48, 116 35 Αθήνα, Αίθουσα ∆.Σ. ΕΙΕ, 4ος όροφος.  

3. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
προσφέροντες για τρείς (3) µήνες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη 

ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή 

δηµοσίου δικαίου ή συµπράξεις αυτών καθώς και Συνεταιρισµοί µε αντικείµενο 

απασχόλησης σχετικό µε το παρόν Έργο, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την 

Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 

139/27.06.97), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ., ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή νοµικά πρόσωπα ή 

συµπράξεις αυτών. Τα νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις, που έχουν συσταθεί µε την 

νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – µέλους που έχει 
υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. πρέπει να ασχολούνται νόµιµα µε την παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγµένα ικανότητες, 
εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος 
διαγωνισµού.  

5. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από πενταµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού, η οποία έχει συσταθεί προ της ηµεροµηνίας διεξαγωγής  του 

διαγωνισµού. Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικών στο ∆Σ του ΕΙΕ µε τα 

αποτελέσµατα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής. 

6. Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό περιγράφεται 
και αναλύεται, στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήµατα αυτής, που 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. 

7. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι τους. Για αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, στη γραµµατεία του 

Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας, Βασ. 

Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα,  τηλ. 210-7273868, όλες τις εργάσιµες µέρες και 
κατά τις ώρες 10:00 µε 14:00, έως και την 17η Απριλίου 2014.  Αντίτυπα της 
προκήρυξης του διαγωνισµού διατίθενται επίσης µέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού 

Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) στη διεύθυνση: www.eie.gr/news-gr.html  Η προκήρυξη 

διατίθεται χωρίς κόστος. 

8. Για πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (υπόψη 

∆ρος Π. Γεωργιάδη), στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και 
Βιοτεχνολογίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα,  1ος όροφος, τηλ. 

2107273733, φαξ: 2107273868, ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση panosg@eie.gr τις 
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εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 10:00 µε 14:00. Τα ερωτήµατα, οι αιτούµενες 
πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και οι σχετικές απαντήσεις σε αυτά θα 

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ίδρυµα Ερευνών  (Ε.Ι.Ε.) . 

Το/τα έργο/έργα στα πλαίσια των οποίων εκτελείται ο παρόν διαγωνισµός 
χρηµατοδοτείται/χρηµατοδοτούνται από εξωτερικούς πόρους του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών περιλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκή ‘Ένωσης. 

 

 

 

                                                                                         Ο ∆ιευθυντής ΙΒΦΧΒ.  

του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

 

 

 

 

 

∆ρ. Αλέξανδρος Πίντζας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 Αναθέτουσα Αρχή 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (E.I.E.) που ιδρύθηκε µε το Β.∆. 

155/1958.  Το Ε.Ι.Ε. είναι νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

(Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

2. Το Ε.Ι.Ε. προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό µε βάση την 2014/01/28-1-2014 απόφαση 

της Συνεδρίας του ∆Σ του ΕΙΕ 

3. Η έδρα του Ε.Ι.Ε. είναι: Βασ. Κων/νου 48, 116 35 Αθήνα τηλ.: 210 72 73 700, fax: 210 

72 73 831, email: eie@eie.gr 

4. Η παρούσα προκήρυξη θα καταλήξει στην επιλογή ενός Αναδόχου. Κάθε σύµβαση 

περιλαµβάνει τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές και διαχειριστικές διατάξεις που 

ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ του Ε.Ι.Ε. και του Αναδόχου κατά την διάρκεια της 

ισχύος της. 

 

Άρθρο 2 Αντικείµενο της Προκήρυξης 

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε την από 

2014/01/28-1-2014 απόφαση της συνεδρίας του ∆.Σ. του προκηρύσσει ανοικτό διεθνή 

διαγωνισµό για την προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική 

κλίµακα µε την τεχνολογία  Infinium HumanMethylation450 Beadchip και µε κριτήριο 

επιλογής  την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Ο συνολικός 

αριθµός των δειγµάτων DNA που θα αναλυθούν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού 

θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των σχετικών ερευνητικών έργων εξωτερικής 

χρηµατοδότησης και θα κυµανθεί µεταξύ 888 και 1512 (οκτακόσια ογδόντα οκτώ έως 

χίλια πεντακόσια δώδεκα). Το έργο θα εκτελεσθεί σε 5 (πέντε) το πολύ φάσεις, η κάθε µία 

από τις οποίες συνίσταται στην αποστολή προς τον Ανάδοχο οµάδας δειγµάτων σε αριθµό 

(24, 96, 192, 288 ή 576 ή πολλαπλάσια αυτών) και χρόνο που εξαρτώνται από τις ανάγκες 

των έργων, την πλήρη ανάλυσή τους από τον Ανάδοχο, την παραλαβή των αντιστοίχων 

αποτελεσµάτων από την Αναθέτουσα Αρχή και εξόφληση του αντιστοιχούντος τιµήµατος. 

Η χρονική περίοδος εκτέλεσης του συνόλου του έργου είναι η περίοδος Μάϊος 2014- 

Απρίλιος 2016. Το προκηρυσσόµενο έργο αποτελεί µέρος των ερευνητικών έργων 

εξωτερικής χρηµατοδότησης του ΕΙΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του έργου Exposomics 

το οποίο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ και συγκεκριµένα στον Άξονα  

«Cooperation, Small or medium-scale focused research projects». 

 

Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε  

δείγµατα ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία  

Infinium HumanMethylation450 Beadchip. Τα δείγµατα θα διαβιβασθούν στον Ανάδοχο 
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µε την µορφή υδατικού διαλύµατος περιέχοντος 1 µικρογραµµάριο καθαρισµένου DNA. Η 

ζητούµενη υπηρεσία περιλαµβάνει έλεγχο της ποιότητας (quality control) και της 

συγκέντρωσης των δειγµάτων, επεξεργασία µε όξινο θειώδες (bisulfite conversion) και 

ανάλυση της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία  Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή έκθεση για την διενέργεια των απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών καθώς και 

µε τα αποτελέσµατα (πρωτογενή – raw και κανονικοποιηµένα – normalized, όπως 

παράγονται από το πρόγραµµα Genome Studio, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας. Ο τρόπος αξιολόγησης των 

προσφορών, περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ (∆ιαδικασία Αξιολόγησης  

Προσφοράς) της παρούσας προκήρυξης. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο του έργου, όπως αυτό αναφέρεται και 

περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Τεχνική Περιγραφή)  και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της 

προκήρυξης, και όχι για µέρος αυτού. 

 

Τα παραρτήµατα της παρούσας αφορούν στα παρακάτω: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (από τον 

υποψήφιο ανάδοχο πριν από την κατακύρωση) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 3 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα- Προϋπολογισµός 

1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ (€) και θα αναφέρονται στην χρέωση 

ανά αναλυόµενο δείγµα DNA και ανάλογα µε το µέγεθος της οµάδας δειγµάτων που θα 

αναλύεται σε κάθε φάση (για οµάδες των 24, 96, 192, 288 και 576 δειγµάτων). Στις 

τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδροµικών 

αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) εκτός από τον ΦΠΑ. Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα 

είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Ο ΦΠΑ θα 

αναφέρεται ξεχωριστά στην Οικονοµική Προσφορά και σε ξεχωριστή γραµµή. 
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2. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή ή αναπροσαρµογή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εκτέλεσης της κάθε σύµβασης. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά 

µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την 

ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι 

καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον 

Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν 

από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 4 Ορισµοί 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που ακολουθούν: 

1. Αναθέτουσα Αρχή και Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών. 

2. Αρµόδιος για παροχή πληροφοριών: Ο ∆ρ Παναγιώτης Γεωργιάδης που παρέχει 

σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες µε τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7273733, 

φαξ 210-7273868 και e-mail: panosg@eie.gr. 

3. Αναλυτική περιγραφή της προµήθειας περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Β. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ∆ιακήρυξης. 

4. Προϋπολογισµός: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την 

προκηρυσσόµενη προµήθεια. 

5. Προσφέρων / Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη 

σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά που µπορεί να είναι ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψηφίου ή στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 

παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο µε ειδικό πληρεξούσιο από τον 

υποψήφιο ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς 

τούτο µε ειδικό πληρεξούσιο από όλα τα µέλη της ένωσης.  

7. Πρόσωπο Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος µε δήλωσή του, στην 

οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 

ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για 

τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον υποψήφιο. 

8. Υπεύθυνη δήλωση: Όπου γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση εννοείται του Ν. 

1599/1986. 

9. Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού: Η 

Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια και 

αξιολόγηση του ∆ιαγωνισµού. Για λόγους συντοµίας στη συνέχεια µπορεί να 

αναφέρεται και ως Επιτροπή ∆ιενέργειας ή και απλώς ως Επιτροπή. 



Ανάλυση της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα Σελ. 11 

10. Ανάδοχος: Ο υποψήφιος θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή για την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία 

που περιγράφονται στην παρούσα. 

11. Κατακύρωση ή κατακυρωτική απόφαση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση του 

συνόλου ή µέρους της προµήθειας. 

12. Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου για την προµήθεια, η οποία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση 

επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα 7. 

13. Επιτροπή Παραλαβής: Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως 

υπεύθυνη για την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. 

 

Άρθρο 5 Γενικές Αρχές 

1. Οι περιεχόµενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η µη 

τήρηση τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει 

από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό 

συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των 

όρων της παρούσας. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

δικαιούται να αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισµό, 

να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καµία υποχρέωση για 

καταβολή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

4. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων 

Προσφοράς κλπ. 

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς 

ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφαση 

προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία 

ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαµβάνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός.  

8. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή 

περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από 

προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
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του διαγωνισµού οργάνου.  Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές 

που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών της 

προµήθειας. 

9. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους 

πληρώνουν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και 

εµπειρία.   

10. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική 

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

διαγωνισµού συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή προσκοµίζεται επίσηµη 

µετάφραση τους στην Ελληνική µαζί µε το υποβαλλόµενο έγγραφο και σε κάθε 

περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση. ∆ικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 

µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

11. Οι τιµές της προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισµού σε ευρώ.   

12. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων 

τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την 

ερµηνεία της προκήρυξης.  

Άρθρο 6 Περιεχόµενα Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το Κεφάλαιο Α΄ (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  

β. το Κεφάλαιο Β΄ (Τεχνική Περιγραφή)  

γ. το Κεφάλαιο Γ΄ (Σύνταξη Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς)  

δ. το Κεφάλαιο ∆΄ (∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφοράς)  

ε. τα Παράρτηµατα 1-7  

Άρθρο 7 Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού   

1. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11.03.2014.  

2. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στο τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµόσιων Συµβάσεων του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως την 11.03.2014  

3. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο την 

11.03.2014. 

Άρθρο 8 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 

1. Η προθεσµία για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού λήγει έξι (6) ηµέρες πριν 

από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δηλ. την  17
η
 Απριλίου 2014 

και ώρα 14.00. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών, Γραµµατεία του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και 

Βιοτεχνολογίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα,  3ος όροφος, τηλ. (210) 

7273868, όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 10:00 µε 14:00. Αντίτυπα της 
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προκήρυξης του διαγωνισµού διατίθενται επίσης µέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού 

Ιδρύµατος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) στη διεύθυνση: www.eie.gr/news-gr.html. Η προκήρυξη 

διατίθεται χωρίς κόστος. 

2. Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα 

στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 

τα στοιχεία όσων παρέλαβαν την προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.  

3. Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του ∆ιαγωνισµού υποχρεούνται µέσα 

σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως από την 

Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο 

της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και 

οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά την 

παρ. 2 του εδ.α. του άρθρου 23 της παρούσας αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 

ηµέρες  προ της εκπνοής της παραπάνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι 

παραπάνω πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα 

ένστασης κατά την παρ. 2 του εδ.α. του άρθρου 23 της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής 

διευκρινίσεων πρέπει να απευθύνονται υπ’ όψιν του ∆ρ. Π. Γεωργιάδη, τηλ. 210 

7273733, email: panosg@eie.gr. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της 

Αναθέτουσας αρχής. 

5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καµία διευκρίνηση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή, 

πλην των διευκρινίσεων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού.  

6. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται 

και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eie.gr/news-

gr.html. Το ΕΙΕ αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 

πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. Ως εκ τούτου, πλήρες και 

έγκυρο κείµενο θεωρείται µόνο το έντυπο Τεύχος του ∆ιαγωνισµού. Επιπλέον, τυχόν 

ενηµερώσεις και διευκρινίσεις για την προκήρυξη θα αναρτώνται στην ως άνω 

ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία και κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να επισκέπτεται 

συχνά για να ενηµερώνεται σχετικά. 
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Άρθρο 9 Λήξη προθεσµίας κατάθεσης προσφορών – Χρόνος και τόπος 
διενέργειας διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 24η Απριλίου και ώρα 12.00 πµ. ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού της Αναθέτουσας Αρχής, 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 (αίθουσα ∆.Σ.), 11635 Αθήνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

2. Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό  πρέπει να υποβάλλονται στη 

γραµµατεία του ΙΒΦΧΒ., 3ος όροφος  µέχρι και την 23
η
 Απριλίου 2014 και ώρα: 

15:00 πµ., που αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα προθεσµίας υποβολής 

προσφορών, είτε να αποστέλλονται στην  γραµµατεία του Ε.Ι.Ε. µε οποιονδήποτε 

τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται. Στην 

τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές 

στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, η οποία 

προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην Υπηρεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των 

προσφορών, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 

3. Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είναι 

απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

Άρθρο 10 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου ή συµπράξεις αυτών καθώς 

και Συνεταιρισµοί µε αντικείµενο απασχόλησης σχετικό µε το παρόν Έργο τα οποία 

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη – 

µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – 

µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε 

το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την 

Σ.∆.Σ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 

νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών. Τα νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις, που έχουν 

συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – 

µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. πρέπει να ασχολούνται νόµιµα µε την 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγµένα ικανότητες, 

εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος 

διαγωνισµού. 

2. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω 

παράγραφο 1.  

3. Όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 12 της 

παρούσας. 

4. ∆εν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του Άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3414/2005. 
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∆ιευκρινίζεται ότι: 

i. Στην περίπτωση των συµπράξεων, Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν 

περιβληθεί µε ιδιαίτερη µε νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Το 

Ε.Ι.Ε., όµως, διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει αυτές να περιβληθούν µε ιδιαίτερη 

νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί το Έργο και εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.  

ii. Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από συµπράξεις προσφερόντων, που 

υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην 

παρούσα Προκήρυξη πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος ξεχωριστά. 

iii. Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν 

επιτρέπεται, µε ποινή αποκλεισµού του από τη διαδικασία, να συµµετέχει σε 
περισσότερες της µίας προσφορές (µπορεί δηλαδή να υποβάλλει υποψηφιότητα 

αυτοτελώς ή ως µέλος µίας και µόνο σύµπραξης συµφερόντων).  

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Ενώσεις Προσώπων (Φυσικών και Νοµικών) / 

Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις επιπλέον προϋποθέσεις: 

1. Για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία είναι απαραίτητη η 

προσκόµιση των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών. 

2. Όλα τα πρόσωπα της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας υποχρεούνται στην υποβολή επιστολής 

προθέσεως συµµετοχής της ‘Ένωσης στο Έργο. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται ο 

υπεύθυνος (Συντονιστής) της Ένωσης, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, το ποσοστό 

συµµετοχής κάθε µέλους της Ένωσης σε αυτήν καθώς και η ποσότητα εξοπλισµού ή 

το εδικό µέρος του Τµήµατος Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί κάθε µέλος στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Έργου. 

3. Όλα τα πρόσωπα της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµόσιων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. ή πρόκειται για νοµικά 

πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε 

τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 

συνόλου του Έργου. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής ή οιονεί καθολικής διαδοχής τα 

µέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας θα έχουν δεσµεύσει τους διαδόχους τους ότι θα 

συνεχίσουν να συµµετέχουν στην ‘Ένωση / Κοινοπραξία µε τους ίδιους όρους. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για 

οποιανδήποτε λόγο ή εξαιτίας ανωτέρας βίας, µέλος της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω αδυναµία, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρω βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
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Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 

µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας 

και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 

πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. ύστερα από εισήγηση του 

Υπεύθυνου της Πράξης.  

Επισηµαίνονται: 

Α) Οι Ενώσεις Προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν νοµική µορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, δικαιούται το Ε.Ι.Ε., εφόσον το θεωρήσει 

αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από τη Ένωση να 

περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην  περίπτωση αυτή, υποχρεούται να 

το πράξει. 

Β) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι Κοινοπραξίες, οι οποίες 

συµµετέχουν στον διαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις συµµετοχής των Ενώσεων Προσώπων. 

Άρθρο 11 Αποκλεισµός Υποψηφίων 

Από το διαγωνισµό αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί όσοι εµπίπτουν σε µία, 

τουλάχιστον, από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους µε 

απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου. 

2. Έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8 του Π.∆. 118/2007 

ΦΕΚ 150 τ. Α’. 

4. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

5. Υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007 (άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

Ειδικότερα: 

Αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του 

καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, που περιέχεται σε γνώση της 

Αναθέτουσας Αρχής  µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 

i. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράση της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

ii. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ σου Συµβουλίου 

(ΕΕ L 358 της 31.1.1998, σελ. 2). 
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iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβαση σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).   

iv. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 

της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 

28.6.1197, σελ 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ΕΕ L 344 

της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α’ 

173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α’ 305). 

 

6. Τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή 

πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

7. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων 

και τελών σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

9. Όσα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα του εξωτερικού ή της αλλοδαπής έχουν υποστεί 

αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

10. Οι Ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

11. Όσοι δεν υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ή όσοι 

υποβάλλουν ψευδή δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο 

τους, υποβάλλουν µαζί µε την προφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή 

εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.  

Η µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής ή η υποβολή 

ψευδών πιστοποιητικών ή δηλώσεων συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου 

αναδόχου. 

Το Ε.Ι.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του προσφορά 

υποψηφίου αναδόχου, όταν κατά το στάδιο της αξιολόγησης αποδειχθεί ότι τα 

αναγραφόµενα στην προσφορά στοιχεία δεν είναι αληθή, ανεξάρτητα από το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, χωρίς τη δυνατότητα απαίτησης 

αποζηµίωσης από τον απορριπτόµενο.  

Άρθρο 12 Προϋποθέσεις / ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Προϋποθέσεις / 
∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας  

1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την 
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προσφορά τους στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω στις 

παραγράφους  2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου οριζόµενα δικαιολογητικά στην 

ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. Τα παραπάνω πρέπει να καταγραφούν σε Πίνακα ∆ικαιολογητικών 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3), ο οποίος επισυνάπτεται στον ανωτέρω Υποφάκελο, 

ακολουθώντας τη σειρά της παρούσας παραγράφου. ∆ικαιολογητικά που έχουν 

εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη 

µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)  

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το οριζόµενα 

στο άρθρο 17 της παρούσας, η οποία να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2. Οποιαδήποτε µορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται 

αυτή του Ν. 1599/1986), µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού. 

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς από 

τον συµµετέχοντα,  

- δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται 

σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή 

περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 

60/2007 (Α’ 64): 

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 26
ης

 Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 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 10
ης

 Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες, 

ε) κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 

στ) το αδίκηµα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, 

-   δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α 

της παρ. 2 του άρθρου 6. του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις:  

α) Πτώχευση 

β) Εκκαθάριση 

γ) Αναγκαστική διαχείριση 

δ) Πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
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και επίσης ότι 

-  δεν τελεί υπό διαδικασία: 

α) Κήρυξης σε πτώχευση 

β) Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 

γ) Αναγκαστικής διαχείρισης 

δ) Πτωχευτικού συµβιβασµού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

Στην ίδια υπεύθυνη  δήλωση να δηλώνονται ακριβώς όλοι οι ασφαλιστικοί 

φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους ασφαλίζεται το 

προσωπικό του υποψηφίου.   

- είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 

Π.∆. 118/2007, 

- δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 

του άρθρου 6. του Π.∆. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επίσης, ότι δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- δεν συντρέχει ασυµβίβαστη ιδιότητα και οι απαγορεύσεις κατά την έννοια 

και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005 όπως 

αντίστοιχα αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3414/2005. 

iii. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν την 

προσωπική κατάσταση του συµµετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται 

κατωτέρω, µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την αποστολή σε 

αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης. 

3. Οποιαδήποτε µορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται 

αυτή του Ν. 1599/1986), µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

i. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της 

παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 

ii. Γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης 

iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή 

iv. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού 

για λόγους δηµόσιου συµφέροντος 

v. Αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν αποζηµιώσεων 

σε τρίτους στις περιπτώσεις διεκδίκησης πνευµατικών δικαιωµάτων εκ 

µέρους τρίτων επί των προσφερόµενων. 
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4. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µέσω 

αντιπροσώπων και δη εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 

εξουσιοδοτούντος. Ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα , ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

- Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα 

την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, 

επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού 

οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή), του νόµιµου εκπροσώπου, µε τα 

οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 

- Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα 

αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν 

περιλαµβάνεται στο ανωτέρω αναφερόµενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε 

τρίτο άτοµο για να παραβρεθεί στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται 

επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού 

οργάνου του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή) του νόµιµου εκπρόσωπου,  µε τα 

οποία παρέχεται το δικαίωµα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την 

αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 

απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό µπορεί να προσκοµίζεται κατά την 

αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του κάθε υποψηφίου αναδόχου τόσο κατά την 

υπογραφή της προσφοράς όσο και κατά την διαδικασία διενέργειας του 

διαγωνισµού, ότι αποδέχεται το διορισµό του. 

6. Επιπλέον, πέραν όλων των ανωτέρω απαιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής, 

τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

α) Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρείας όπως έχει κατατεθεί 

στο οικείο πρωτοδικείο ή σε αντίστοιχη δικαστική ή διοικητική αρχή.  

β) Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας. 

γ) Κατάσταση προσωπικού του τελευταίου τριµήνου θεωρηµένη από την 

Επιθεώρηση Εργασίας ή από άλλο αρµόδο φορέα. 

. 

δ) Στην περίπτωση ελληνικών ανώνυµων εταιρειών επιπλέον τα παρακάτω 

νοµιµοποιητικά έγγραφα: 

i. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια 

σύστασης και το καταστατικό.  

ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκαν οι µέχρι 

σήµερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. 

iii. Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

iv. Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότηση του σε σώµα 

καθώς και για τις υπογραφές που δεσµεύουν την εταιρεία. 

v. Το φύλλο της  Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου ανακοινώνονται τα 

ονόµατα των µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ε) Στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης: 

i. Αντίγραφο του καταστατικού (συµβολαιογραφικό έγγραφο). 

ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη 

του καταστατικού. 

iii. Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συµβολαιογραφικά έγγραφα). 

iv. Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκαν οι 

τροποποιήσεις.  

στ) Ως προς τη νοµιµοποίηση Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών: 

i. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που έχει δηµοσιευθεί νόµιµα 

στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 

ii. Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν 

δηµοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 

ζ) Απόφαση του αρµοδίου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου για τη 

συµµετοχή του νοµικού προσώπου στο διαγωνισµό.  

η) Εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-4-1996) 

«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-

2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

7. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

i. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 

συνεταιρισµός, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 

που στην ένωση συµµετέχει άλλη ένωση προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά 

της παρούσας παραγράφου i (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά 

συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούµενων κατά 

περίπτωση παραγράφων). Ειδικά για την εγγύηση συµµετοχής ορίζεται ότι 

αυτή µπορεί να είναι µία κοινή ή περισσότερες από µία από όλα τα µέλη 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της 

εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των µελών της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και να περιλαµβάνουν τον όρο ότι καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

ii. Σχετική κοινή προσφορά των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας µε πλήρη 

στοιχεία των µελών αυτών, υπογεγραµµένη υποχρεωτικά είτε από όλους 

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένου µε συµβολαιογραφική πράξη 

και οποιαδήποτε µορφής υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες Πολίτες 

νοείται αυτή του Ν. 1599/1986) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον 

προκαθορισµένο προϋπολογισµό και δήλωση καθορισµού της αναλογίας 

της ορισθείσης τιµής σε κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

iii. Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση / 

Κοινοπραξία, απαιτείται πρακτικό απόφασης (∆.Σ. ή άλλου αντίστοιχου 

οργάνου), που εγκρίνει τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, 
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την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης και παρέχει σε συγκεκριµένο άτοµο 

ή άτοµα (νοµικός εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ µέρους της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο 

διαγωνισµό, την κατάθεση της προσφοράς και την παράσταση στην 

αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της. 

iv. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου ρητά να 

αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που 

αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας καθώς και τα 

ποσοστά συµµετοχής ενός εκάστου των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

στον προϋπολογισµό του έργου. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα του Π.∆. 60/2007 και του Π.∆. 118/2007 

8. Για τους συµµετέχοντες όλων των παραπάνω κατηγοριών ισχύει: 

Οποιασδήποτε µορφής υπεύθυνες δηλώσεις (για την Ελλάδα νοείται αυτή του Ν. 

1599/86) στις οποίες να δηλώνουν: 

• Ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της και ότι όλα τα στοιχεία που προσκοµίζει είναι αληθινά και γνήσια. 

• Τον τόπο εγκατάστασης τους (πλήρης ∆ιεύθυνση) (άρθρο 18 του Π.∆. 

394/1996). 

• Ότι αναλαµβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν 

αποζηµιώσεων σε τρίτους στις περιπτώσεις διεκδίκησης πνευµατικών 

δικαιωµάτων εκ µέρους τρίτων επί των προσφερόµενων. 

• Ότι (α) για όλα τα λογισµικά και τα υλικά που περιλαµβάνουν στην Τεχνική 

Προσφορά κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα του συνόλου του υλικού που 

περιέχεται στην προσφορά, είτε έχουν την άδεια για εµπορική εκµετάλλευση 

από τους κατόχους των πνευµατικών δικαιωµάτων για εκείνο το µέρος του 

υλικού για το οποίο δεν κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα και (β) 

αναλαµβάνουν αποκλειστικά και εις το ακέραιο την ποινική και αστική ευθύνη 

έναντι κάθε τρίτου που εγείρει απαιτήσεις επί των πνευµατικών δικαιωµάτων 

µέρους ή ολόκληρου του υλικού που περιέχεται στο προσφερόµενο είδος και ότι 

το Ε.Ι.Ε. δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη.  

 

Μη υποβολή των δικαιολογητικών 
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την Προσφορά όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, η Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Εάν σε κάποια χώρα συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα 

παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού της χώρας εγκατάστασης µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που 

τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα 
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δηλώνεται καταρχήν η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη 

συγκεκριµένη χώρα ή η αδυναµία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Σε 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από το διαγωνισµό. 

 

3. Προϋποθέσεις – ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) 

Α) Για παραδεκτή συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι υποψήφιοι και κάθε µέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας αυτών πρέπει: 

Να διαθέτουν πιστοποίηση από την εταιρεία Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip, ως προς την επάρκειά τους για την εκτέλεση των 

απαιτουµένων αναλύσεων, µε την µορφή του τίτλου Illumina CSPro (Illumina Certified 

Service Provider). Για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί 
ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους στον ίδιο παραπάνω υποφάκελο 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

 

i. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων αντίστοιχων µε το 

προκηρυσσόµενο έργων, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούµενη τριετία 

ή άρχισαν να εκτελούν κατά την τελευταία τριετία και είναι ακόµη σε ενεργό 

φάση, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου παράδοσης (ή της 
τρέχουσας φάσης αν το έργο είναι σε εξέλιξη), του παραλήπτη και του ποσοστού 

συµµετοχής του υποψηφίου σε αυτές. 

ii. Αν οι αποδέκτες της προµήθειας είναι φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, η προµήθεια 

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρµόδια Αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα 

παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 

παραστατικά µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, 

του υποψηφίου.  

iii. Το έγγραφο πιστοποίησης από την εταιρεία Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας 
Infinium HumanMethylation450 Beadchip, ως προς την επάρκειά τους για την 

εκτέλεση των απαιτουµένων αναλύσεων, µε την µορφή του τίτλου Illumina CSPro 

(Illumina Certified Service Provider). 

 

4. Προϋποθέσεις/ ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) 

Οι υποψήφιοι και κάθε µέλος τη ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να παρουσιάζουν Μέσο 

Όρο κύκλου εργασιών για τα τελευταία τρία έτη ίσο µε το 70% του συνολικού 

προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ) που αντιστοιχεί στα τµήµατα της προκήρυξης για τα οποία 

υποβάλλουν προσφορά.  

Η παραπάνω προϋπόθεση θα αποδεικνύεται από τα ακόλουθα 
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i. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγούµενων του 

έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται 
σχετική εκ του νόµου υποχρέωση προς δηµοσίευση ισολογισµών στη χώρα του 

υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, 

υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη 

διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια αγαθό, κατά χρονικό 

διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά το νόµο τριών ισολογισµών, 

υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία 

που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου των εργασιών ως προς την πραγµατοποίηση 

αντίστοιχων µε τις ζητούµενες προµηθειών κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

προηγούµενων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων.   

iii. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο προσωπικό του υποψηφίου και µε 
τον αριθµό του προσωπικού του υποψηφίου κατά την τελευταία τριετία. 

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη ∆ήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από 

ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του γνήσιου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο.  

Άρθρο 13 Προσκόµιση δικαιολογητικών από τον υποψήφιο ανάδοχο πριν 
από την κατακύρωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 

Ι. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα Άρθρα 20 και 21 της παρούσας 
προκήρυξης, ο Ανάδοχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
προς αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να 

υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται :  

ΙΙ. α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε., 

αλλοδαποί):  

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64),  για κάποιο 

από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεωκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης  
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
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επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το ως άνω 

πιστοποιητικό θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής του.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 
τους, το οποίο θα είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου 

ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση και το ειδικό επάγγελµα τους, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής 
του. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων 2, 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 

β. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων του εδαφίου α’ της 
παραγράφου ΙΙ του παρόντος, µε τη διευκρίνιση που αναφέρεται αναλυτικότερα 

κατωτέρω (αριθµ.3), για το πιστοποιητικό  µε αριθµό 1 (του εδαφίου α΄ της 
παραγρ. ΙΙ.).                                                                                                 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσής του, από το οποίο να προκύπτει ότι 
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 (προκειµένου περί αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(προκειµένου περί αλλοδαπών νοµικών προσώπων). Επί ηµεδαπών ανωνύµων 

εταιριών όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/90 ως ισχύει, το 

σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρµόδιο εφετείο της έδρας της ανωνύµου 

εταιρείας. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται 
από το αρµόδιο τµήµα του πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο 

διαγωνισµό επιχείρησης. 

3. Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον 

διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού 

µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για το κάποιο από τα 

αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδαφίου α’ της παραγράφου II του παρόντος 
άρθρου της προκήρυξης. 

 

γ. Για τους Συνεταιρισµούς: 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64),  για κάποιο από τα αδικήµατα 
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της περίπτωσης 1 του εδαφίου α’ της παραγράφου II του παρόντος άρθρου της 
προκήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου α’ της παραγράφου II 

του παρόντος. Ειδικά για την προσκοµιζόµενη υπεύθυνη δήλωση, αυτή θα 

συντάσσεται και θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του συνεταιρισµού.  

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

δ. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Στην περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός, 
όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει άλλη ένωση προσώπων, 

όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου II (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά 

συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούµενων κατά περίπτωση 

παραγράφων).  

Άρθρο 14 ∆ιευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών 

1. Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της 
προκήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο 

συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των 

προσκοµισθέντων πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουµένως, και οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες  από την 

ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν 

προσκοµισθούν µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

3. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των 

προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  

4. Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα 

πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόµο αρµόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν 

επ’ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο 

αρχείο τους.  

5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό.  

6. Εάν σε κάποια χώρα συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα 

παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού της χώρας εγκατάστασης µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που 

τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση 

θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη 

συγκεκριµένη χώρα ή η αδυναµία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί 
από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
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επαγγελµατικού οργανισµού βεβαιουµένου σε κάθε περίπτωση, του γνήσιου τα 

υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή η 

συµβολαιογράφο. 

 

Άρθρο 15 Σύνταξη προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές σύµφωνα µε τους όρους και εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την 

παρούσα προκήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται συνοδευόµενες από αίτηση 

συµµετοχής ως το υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος 2 της παρούσας. Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσµες 
και δεν παραλαµβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή αλλά επιστρέφονται. 

2. Οι προσφορές οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού να:  

I. Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους επιστηµονικούς ή 

τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και στην αγγλική και αν αυτοί δεν 

µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα 

των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση της αγγλικής. Τα 

εγχειρίδια, τα prospectus, επιστηµονικά άρθρα ή άλλη βιβλιογραφία που θα 

συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική γλώσσα. 

II. Συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική όταν πρόκειται 

για έγγραφα που έχουν εκδοθεί και συνταχθεί σε διαφορετική γλώσσα από την 

ελληνική. 

III. Είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 

Αν υπάρχουν διορθώσεις κλπ. θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον 

υποψήφιο, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού  κατά τον 

έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει όσα έγιναν 

πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

IV. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα 

προκήρυξη. Τυχόν τυπικές αποκλίσεις στην οµαδοποίηση υποφακέλων, 

συσκευασία-σηµάνσεις κλπ. θα κριθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού επί της ουσίας. 

V. Αναγράφουν την τιµή της προσφοράς ανά αναλυόµενο δείγµα DNA και ανάλογα 

µε το µέγεθος της οµάδας δειγµάτων που θα αναλύεται σε κάθε φάση (για οµάδες 
των 24, 96, 192, 288 και 576 δειγµάτων), καθώς και τον σταθµισµένο µέσο όρο του 

τιµήµατος ανά δείγµα, µόνον εντός του υποφάκελου «Οικονοµική Προσφορά». 

VI. Περιλαµβάνουν τους κατωτέρω χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους: 

(α) Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά» 

(β) Υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» 

(γ) Υποφάκελος  «Οικονοµική προσφορά»  

3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει κατά την σύνταξή τους να τηρηθεί 
απαραίτητα η τάξη και η σειρά όπως προδιαγράφονται στην προκήρυξη. 

4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, 

είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.  

5. Επιτρέπεται η υποβολή µίας και µόνο εναλλακτικής προσφοράς  εφόσον όµως θα είναι 
οικονοµοτεχνικά ολοκληρωµένη και σύµφωνη µε όλες τις απαιτήσεις και τα ζητούµενα 

της παρούσας προκήρυξης. Τυχόν εναλλακτική προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί 
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χωριστά από την κύρια προσφορά (µε την κατάθεση µέσα στον κύριο φάκελο / 

συσκευασία ανεξάρτητων σφραγισµένων Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονοµικής Προσφοράς στους οποίους θα αναγράφεται σαφώς η σήµανση 

«Εναλλακτική Προσφορά»). Ο εξοπλισµός που θα συνοδεύει την εναλλακτική 

προσφορά δύναται να είναι ο ίδιος µε τον εξοπλισµό που θα συνοδεύει την κύρια 

προσφορά.  

 

Άρθρο 16 Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών, της προθεσµίας υπολογιζόµενης σύµφωνα µε το άρθρο 13 

του Π.∆. 118/2007. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών 

µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί 
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη 

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα µέχρι εξήντα ήµερων.  

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται εκτός αν η 

Αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί 
το δηµόσιο συµφέρον οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους εφόσον τους ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς τους πριν από την πάροδο του παραπάνω ανώτατου ορίου είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους.  

4. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά την λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 

Άρθρο 17 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να ισούται µε το 2,5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
µε ΦΠΑ για το αγαθό για το οποίο υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος. 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής καθώς και όσες άλλες Εγγυητικές Επιστολές 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 

νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν 

υπογράψει ευρωπαϊκές συµφωνίες ή Συµφωνία ∆ηµόσιων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν,  σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

3. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον 

µήνες µετά το χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την 

κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης, στους δε υπόλοιπους υποψηφίους µέσα σε πέντε (5) 
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ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς η εγγυητική επιστρέφεται εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή 

παραίτησης από αυτά.  

5. Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και εφόσον απαιτείται και του ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι υποχρεωµένος να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής για όσο διάστηµα διαρκεί η διαδικασία κατάρτισης της 
Σύµβασης.  

6. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

2 του Άρθρου 12 της παρούσας περί µη συνδροµής στο πρόσωπο του των λόγων του 

αποκλεισµού, που αναφέρονται στο Άρθρο 11 παρ. 1 µε αριθµούς 1 έως και 6 ή ο 

υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του 

Άρθρου 14 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Ε.Ι.Ε. η εγγύηση συµµετοχής του.  

7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να 

καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του Ε.Ι.Ε. µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Άρθρο 18 Τρόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενα Φακέλων 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισµένος φάκελος κάθε 
προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους 
φακέλους («υποφακέλους»): 

Α) Υποφάκελος που πρέπει να φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και που 

περιέχει τα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 12 της 
παρούσας προκήρυξης σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο. 

Β) Υποφάκελος που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
που περιέχει τόσους επί µέρους υποφακέλους, όσες και οι κατηγορίες υπηρεσιών 

για τις οποίες ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά. 

Κάθε επιµέρους υποφάκελος περιλαµβάνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και πέντε ακριβή 

αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντος, τα 

περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά αµέσως παρακάτω. 

Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του,  θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 
περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 
µονογραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή 

αρίθµηση. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς για το έργο δεν 

είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον Υποφάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Γ) Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος, επί ποινή απορρίψεως είναι χωριστός και σφραγισµένος. 

Κάθε επιµέρους υποφάκελος περιλαµβάνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο. 

Στο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 
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περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 
µονογραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή 

αρίθµηση. 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει επίσης να ακολουθεί επί ποινή αποκλεισµού το 

υπόδειγµα του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς στο Παράρτηµα  6  της παρούσας 
προκήρυξης. 

Η αρίθµηση πρέπει να είναι αυτοτελής για κάθε Υποφάκελο. 

Περιεχόµενα επί µέρους υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς 

Τόσο το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», όσο και καθένα από τα πέντε αντίγραφα που 

περιλαµβάνει κάθε επί µέρους υποφάκελος του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 

1) Συµπληρωµένη φόρµα σύµφωνα µε τη φόρµα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Παραρτήµατος 6, στην οποία αναφέρεται η κατηγορία 

προϊόντος για την οποία υποβάλλεται η Τεχνική προσφορά και τα στοιχεία 

του προϊόντος που περιλαµβάνει. 

2) Τεχνική περιγραφή του προϊόντος που περιλαµβάνει και τεκµηρίωση ως 
προς τα κριτήρια του άρθρου 34 του Β΄ Μέρους (Τεχνική Περιγραφή) της 
παρούσας προκήρυξης. Είναι επιθυµητό η τεχνική περιγραφή να έχει τέτοια 

δοµή που να ακολουθεί τα κριτήρια αξιολόγησης. ∆ιαφορετικά, πρέπει να 

περιλαµβάνεται πίνακας στον οποίο θα υπάρχουν παραποµπές σε σελίδες 
της Τεχνικής Προσφοράς ως απάντηση στα του άρθρου 34 του Β΄ Μέρους 
της παρούσας προκήρυξης. 

Σήµανση των φακέλων που συνιστούν κάθε προσφορά. 

Κυρίως φάκελος 

Ο Κυρίως Φάκελος πρέπει απαραίτητα να αναγράφει τα ακόλουθα «Στοιχεία του 

υποψηφίου»: επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας 
(fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζοµένου, καθώς επίσης και 
τις ενδείξεις που αναφέρονται αµέσως παρακάτω. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία 

και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλέφωνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.  

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Για την προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα 

µε την τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip.» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ηη/µµ/εεεε 

 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 



Ανάλυση της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα Σελ. 31 

Ο Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του Κυρίως 
Φακέλου και επιπρόσθετα την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 

Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του 

Κυρίως Φακέλου και επιπρόσθετα την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να φέρει τις ενδείξεις 
του Κυρίως Φακέλου και επιπρόσθετα την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

2. Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή (CD/DVD µη 

επανεγγράψιµο). 

3. Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των 

µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός 
τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) του εκπροσώπου τους. 

4. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

5. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει 
την προσφορά. 

6. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες 
µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση 

που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για 

τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 

αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. 

7. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα κτλ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις Κατασκευαστικών 

Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 

συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε γενικές και 
ασαφείς απαντήσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 19 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

1. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού (εφεξής «Επιτροπή»).  

2. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 

•••• Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και 
έλεγχος του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και αποσφράγιση και αξιολόγηση 

φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

•••• Αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  - 

τελική βαθµολόγηση – επιλογή αναδόχου. 
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3. Σε περίπτωση σπουδαίου κωλύµατος η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναβάλει τη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών σε νέα ηµέρα και ώρα που θα ορίσει 
ενηµερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψηφίους προς τούτο.  

Άρθρο 20 Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών 

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση και 
έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών  

1. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή 

συνεδρίαση της Επιτροπής, µία ηµέρα µετά την ηµεροµηνία καταληκτικής 
υποβολής προσφορών, στην οποία µπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 

υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νόµιµου εκπροσώπου τους ή µε 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

2. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος 
σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής, µε την εξής διαδικασία: 

Α. Η Επιτροπή αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 
των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, οι 
σφραγισµένοι υποφάκελοι µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», του 

οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του κυρίως φακέλου προσφοράς) και 
µονογραφεί. 

Β. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους µε 
την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

µονογράφει τα Πρωτότυπα και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία 

που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η 

Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των 

διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 
προκήρυξης. 

3. Στις επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των 

παραπάνω υποφακέλων προβαίνοντας κατ’ αρχήν σε λεπτοµερή έλεγχο των 

δικαιολογητικών του Άρθρου 12 της παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει 
Πρακτικό µε το οποίο εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια 

αξιολόγησης των διαγωνιζόµενων που έχουν υποβάλει ελλιπή τα ανωτέρω 

στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς 
όρους της παρούσας προκήρυξης. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του 

σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις/συµπληρώσεις από τους 
διαγωνιζόµενους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

των υποψηφίων, που έχουν προσκοµίσει προσηκόντως τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που 

αναλύονται στο ∆΄ Κεφάλαιο της παρούσας προκήρυξης. 

5. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς η Επιτροπή 

δύναται να καλέσει εγγράφως (µε τηλεοµοιοτυπία) κάθε ένα από τους 
υποψηφίους που συµµετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την 

Τεχνική του Προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της. 
Μετά τη µελέτη των τεχνικών προσφορών και της κατά τα ανωτέρω προφορικής 
παρουσίασης, η Επιτροπή αξιολογεί και βαθµολογεί σε ειδικό φύλλο κάθε 
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τεχνική προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Για να ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε 
τους υποψηφίους και να τους θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινήσεις 
που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να 

µεταβάλλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. 

Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά 

είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Τυχόν εµφάνιση τιµών που 

οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οποιοδήποτε 
σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής, στο οποίο περιλαµβάνεται όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω 

στο ∆΄ Κεφάλαιο, για κάθε προσφορά που έχει αξιολογηθεί και για κάθε 
κριτήριο, ο βαθµός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός 
κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας.  

7. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε 
τηλεοµοιοτυπία. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπής ορίζει την 

ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών και ενηµερώνει 
σχετικά τους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό. 

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονοµικής προσφοράς – τελική 

αξιολόγηση  

1. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει 
η Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας 
στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της 
τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η 

αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να 

παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νόµιµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµο 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η 

Επιτροπή µονογράφει κατά φύλο και εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.   

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία αυτής, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 

των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆΄ Κεφάλαιο της 
παρούσας και προχωρά στην τελική αξιολόγηση κα βαθµολόγηση των προσφορών, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω.  Μετά το πέρας της οικονοµικής 
αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Από την κατάταξη αυτή 

προκύπτουν οι προτεινόµενοι Ανάδοχοι. Ο Πίνακας υποβάλλεται προς έγκριση στην 

Αναθέτουσα Αρχή.  
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Άρθρο 21 Ανακήρυξη Υποψηφίου Αναδόχου – Στάδιο πριν από την 
κατακύρωση 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος ο οποίος προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (Υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα 

δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 13 της παρούσας, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής εγγραφής 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα 

µε το Ν. 2672/1998. 

2. Η Επιτροπή θα ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία θα γίνει η διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά τα 

παραπάνω από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στην διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να 

παρίστανται όσοι συµµετείχαν στο διαγωνισµό και δεν αποκλείστηκαν σε προηγούµενο 

στάδιο αυτού, οι οποίοι καλούνται προς τούτο και λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους 
συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής.  

3. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 13 της παρούσας σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα σε αυτό, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά 

και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται.  

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδής ή ανακριβείς 
υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 2 του Άρθρου 12 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο 

υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του Άρθρου 13 

καταπίπτει υπέρ του Ε.Ι.Ε. η εγγύηση συµµετοχής του. 

Άρθρο 22 Απόρριψη Προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µε απόφαση της 
µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, σε κάθε περίπτωση που ορίζεται στην παρούσα 

και ιδίως όταν: 

� Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις. 

� Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

� ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας. 

� ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη 

νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

� ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε 
οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς. 

� Η οικονοµική πρόσφορα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της προµήθειας. 
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� Η οικονοµικής προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

∆΄ Κεφάλαιο της παρούσας. 

� Ορίζει χρόνο παράδοσης της προµήθειας µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στην 

παρούσα. 

� Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των τριών µηνών από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 

� Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
προκήρυξης. 

� ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 

αυτοί αναφέρονται. 

Άρθρο 23 Έννοµη Προστασία – Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές 

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και 
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆. 

118/2007. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφαση επιτρέπεται και η 

προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα 

οποία προσκοµίζει ο υποψήφιος προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

δυνάµει του άρθρου 21 της παρούσας. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για το διαγωνισµό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής ως εξής:  

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 

της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση 

του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη 

συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισµό ή την διενέργεια του 

διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού 

φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και εκδίδεται ή σχετική απόφαση 

µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε 
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο 

(2) ηµερών από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, 

αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παραλείψεως 
της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ηµερών από της υποβολής της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και το 
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αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 

τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται βάσει του 

Άρθρου 21 της παρούσας προκήρυξης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)  εργάσιµων 

ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του 

το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήµερου 

προθεσµίας. 

3. Ο υποψήφιος, µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάµει της παρ. 4 του Άρθρου 21, του εδ. Β) της παρ. 3 του Άρθρου 12 και της παρ. 8 

του Άρθρου 17 της παρούσας, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 

επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

5. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα 

αρχή, µε φροντίδα τους. 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Ε.Ι.Ε. ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις 
εκατό (0.10 %) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του 

οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

7. Επιπλέον ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής διέπονται και από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 

και ασκούνται σύµφωνα µε αυτές. 

Άρθρο 24 Κατακύρωση - Ακύρωση ∆ιαγωνισµού 

• Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της 
και αζηµίως για αυτήν να ακυρώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, να επαναλάβει αυτόν ή να µαταιώσει την προµήθεια σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση 

προµήθεια. 
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Άρθρο 25 Κατάρτιση της Σύµβασης  

1. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση, µετά την παρέλευση του υποχρεωτικού 

χρόνου αναµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2522/97, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα 

β. Την τιµή 

γ. Την Αναθέτουσα Αρχή και τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια 

δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και µε το σχέδιο της 
παρούσας Σύµβασης  

ε. Την προθεσµία υπογραφής της Σύµβασης 

2. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο  στην 

Αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 

3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Με την ανακοίνωση η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της 
Σύµβασης έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την 

υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας την κατά τα παρακάτω εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αυτής.  

Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης των αγαθών αρχίζει να υπολογίζεται µετά 

από δέκα µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η 

Σύµβαση υπογράφεται πριν από την παρέλευση των παραπάνω δέκα ηµερών ο χρόνος 
παράδοσης των αγαθών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα αν υπάρχει, άλλως αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπία στον 

αλλοδαπό Ανάδοχο. 

5. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ι.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και σε 
βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα µε την οριζόµενη σε 
αυτήν διαδικασία. 

6. Η µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Σύµβαση καταρτίζεται στην 

ελληνική γλώσσα, ορίζει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των 

συµβαλλοµένων και περιέχει τους όρους της Σύµβασης, η οποία επισυνάπτεται στην 

παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής ως Παράρτηµα  7.  

Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη 

Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ 
αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η 

απόφαση κατακύρωσης, η ∆ιακήρυξη και η οικονοµική και τεχνική προσφορά του 

Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης και ενιαίο σύνολο 

µε αυτήν. 

 

Άρθρο 26 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου   

1. Ως εγγύηση για την προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση της Σύµβασης αυτής και ως 
εγγύηση για την κάλυψη της Αναθέτουσας Αρχής από οποιαδήποτε απαίτηση 
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ενδεχοµένως ανακύψει στο µέλλον κατά του Αναδόχου και εξ οιασδήποτε αιτίας 
σχετικής µε το αντικείµενο της παρούσας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος το αργότερο 

κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2,5% της συνολικής τιµής του έργου 

που του κατακυρώθηκε πλέον Φ.Π.Α, µε χρόνο ισχύος δύο (2) επιπλέον µηνών µετά τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισµού.  

2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή 

άλλα νοµικά  πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ 

καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. 

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση του συνόλου του 

αντικειµένου της παρούσας και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεµής απαίτηση κατά του 

Αναδόχου που θα απορρέει από το αντικείµενο της Σύµβασης και πάντως ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η Εγγυητική 

Επιστολή θα κρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή και αποτελεί µια χρηµατική εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. Η εγγύηση αυτή είναι σε πρώτη 

ζήτηση και θα καταπίπτει αυτοδικαίως από την Αναθέτουσα Αρχή µε µονοµερή 

δήλωσή της προς τον Ανάδοχο ή/και την παραπάνω Τράπεζα χωρίς δικαστική 

διάγνωση της διαφοράς σε περιπτώσεις που κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο Ανάδοχος παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
παρούσας σύµβασης ή/και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κηρύξει έκπτωτο 

τον Ανάδοχο. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί καταπτώσεως της Εγγυητικής 
Επιστολής δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο ούτε µπορούν να προβληθούν εκ 

µέρους του Αναδόχου ενστάσεις ή αντιρρήσεις κατ΄ αυτής, παρά µόνο στην περίπτωση 

που κριθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ότι η Αναθέτουσα Αρχή παρανόµως 
κήρυξε έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

5. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής στον  προµηθευτή. 

 

Άρθρο 27 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

1. Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε 
το έργο, λογισµικό- ή πατέντες, που θα αποκτηθούν ή παραχθούν από τον Ανάδοχο µε 
δαπάνες του έργου, θα αποτελεί ιδιοκτησία του Ε.Ι.Ε. εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

πνευµατικά δικαιώµατα, σχετικά.  

2. Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του ΕΙΕ 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, 

θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες 
για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

3. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά του ΕΙΕ από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του έργου ή των 

δηµιουργηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για την παραγωγή του 
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έργου, το ΕΙΕ οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασµό του ΕΙΕ έναντι του τρίτου.  

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί 
να καταβάλει το ΕΙΕ εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει το ΕΙΕ για κάθε 
θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω 

αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

Άρθρο 28 Τρόπος Πληρωµής 

1. Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωµών προς τον 

Ανάδοχο, εκτός εάν στη σύµβαση καθορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως εξής:  

• Προκαταβολή 40% της αξίας του τµήµατος του έργου που αντιστοιχεί στον αριθµό 

των δειγµάτων που θα αναλύονται σε κάθε φάση του έργου 

• Το  60% της συµβατικής αξίας της αντίστοιχης φάσης του έργου πλέον του 

συνολικού αναλογούντος ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας, µέσα σε είκοσι (20) 

εργάσιµες ηµέρες από την Παραλαβή του συνόλου των αποτελεσµάτων των 

αναλύσεων της συγκεκριµµένης φάσης µε την διαδικασία που προβλέπεται στο 

Άρθρο 29 της παρούσης 

2. Για τις πληρωµές ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει πέραν των εγγυήσεων που 

ορίζονται στο Άρθρο 21, τα εξής δικαιολογητικά:  

• Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών  

• Απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωµής 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

και τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωµής σε λογαριασµό που τηρεί σε 
τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

Τράπεζα:    ………………………………......... 

Αριθµός Λογαριασµού:  ………………………………......... 

Υπέρ:     ………………………………......... 

 

 

Άρθρο 29 Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής  των Αποτελεσµάτων 

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε ένα στάδιο το οποία ισχύει και εφαρµόζεται ως 
κατωτέρω: 

2. Η Παραλαβή των Αποτελεσµάτων θα γίνει µέσω  

2.1. της υποβολής από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα αρχή, για κάθε φάση του 

έργου, α) έκθεσης για την διενέργεια των απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών σε 
όλα τα υποβληθέντα δείγµατα και που αφορά την επιβεβαίωση της συµφωνίας που 

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση καθώς και για την ποιοτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των σηµάτων 

ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, και β) ηλεκτρονικού 

αρχείου µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πρωτογενών (raw) και 
κανονικοποιηµένων (normalized), όπως παράγονται από το πρόγραµµα Genome 

Studio, 
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2.2. του ελέγχου από την Αναθέτουσα Αρχή των στοιχείων της ανωτέρω παρ. 2.1 και 
κυρίως την επιβεβαίωση της τήρησης των περιγραφοµένων στην Σύµβαση ενεργειών 

καθώς και την ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την 

εξέταση των δεδοµένων των σηµάτων ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών 

για κάθε δείγµα µε προσφυγή για γνωµάτευση στο Τεχνικό Τµήµα της εταιρείας 
Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας Infinium HumanMethylation450 Beadchip, αν 

αυτό κριθεί απαραίτητο από το Ε.Ι.Ε. Ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί το αργότερο 

εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή της 
έκθεσης και του ηλεκτρονικού αρχείου που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. 

3. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιγραφοµένων στην έκθεση ενεργειών µε τα 

αναγραφόµενα στη σύµβαση, ή αρνητικής αξιολόγησης εκ µέρους του Τεχνικού 

Τµήµατος της εταιρείας Illumina της ποιοτικής επάρκειας των αποτελεσµάτων όπως 
προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των σηµάτων ελέγχου (control probes) των 

µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει την 

ανάλυση των δειγµάτων µε υλικό που θα του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 
τηρώντας τους όρους της Σύµβασης και να υποβάλει εκ νέου τα στοιχεία της ανωτέρω 

Παρ. 2.1 τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να ελέγξει σύµφωνα µε την 

διαδικασία της ανωτέρω Παρ. 2.2.  

4. Η Παραλαβή θα γίνεται για το σύνολο των αποτελεσµάτων κάθε φάσης του έργου και 
θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 90 ηµερολογιακών ηµερών από 

ολοκλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω Παρ. την υπογραφή της Σύµβασης µε την 

επιφύλαξη των όσων διατυπώνονται στο Κεφάλαιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

παράµετρο «χρόνος παράδοσης» (τεχνικό-ποιοτικό κριτήριο).  

Άρθρο 30 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία Παραλαβής του συνόλου των 

αποτελεσµάτων και το σύνολο των αποτελεσµάτων δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους 

συµβατικούς όρους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συµβατικού τιµήµατος 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε ανώτατο όριο 5% επί του συµβατικού τιµήµατος 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 

Παραλαβής του συνόλου των αποτελεσµάτων και αυτές οι ενέργειες δεν 

ολοκληρωθούν, τότε το ΕΙΕ δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ή/και να ζητήσει να 

εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει  έκπτωτο τον 

Ανάδοχο. 

3. Αν παρέλθει, κατά τη διάρκεια του έργου χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που 

προβλεπόταν από την προσφορά του Αναδόχου για την παροχή του συνόλου των 

αποτελεσµάτων µε βάση το πλάνο παραγωγής του παραγωγού των απαιτουµένων 

γενωµικών τεχνολογιών, ο προµηθευτής υποχρεούνται να καταβάλει για κάθε µήνα 

καθυστέρησης ως ποινική ρήτρα ποσοστό 5% επί του συµβατικού τιµήµατος του 

συνόλου του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε ανώτατο όριο 40% επί του 

συµβατικού τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του 

αναθέτοντος. 
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Άρθρο 31 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο 

δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο 

µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 

∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα 

µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 

επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ∆ικαστήρια των Αθηνών κατά τα οριζόµενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Άρθρο 32 Περιεχόµενο / Αντικείµενο της Προκήρυξης  

Σκοπός των ερευνητικών έργων εξωτερικής χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου Βιολογίας, 
Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ για την εξυπηρέτηση των οποίων 

διενεγείται ο παρόν διαγωνισµός, περιλαµβανοµένου και του έργου “Enhanced exposure 

assessment and omic profiling for high priority environmental exposures in Europe  

(Exposomics), είναι η εφαρµογή γενωµικών τεχνολογιών για την ανακάλυψη νέων 

βιοδεικτών υγείας, περιλαµβανοµένης και της εφαρµογής τεχνολογιών µικροσυστοιχιών 

για την µέτρηση σε γενωµική κλίµακα της µεθυλίωσης δειγµάτων ανθρωπίνου DNA µε 
την τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip. Στον Ανάδοχο θα διατεθούν 

προς ανάλυση δείγµατα ανθρωπίνου DNA, σε ποσότητα 1 µικρογραµµαρίου σε υδατικό 

διάλυµα για το κάθε δείγµα, και σε συνολικό αριθµό ο οποίος θα εξαρτηθεί από τις 
ανάγκες των έργων και θα κυµανθεί µεταξύ 888 και 1512 (οκτακόσια ογδόντα οκτώ έως 
χίλια πεντακόσια δώδεκα). Το έργο θα εκτελεσθεί σε 5 (πέντε) το πολύ φάσεις, η κάθε µία 

από τις οποίες συνίσταται στην αποστολή προς τον Ανάδοχο οµάδας δειγµάτων σε αριθµό 

(24, 96, 192, 288 ή 576 ή πολλαπλάσια αυτών) και χρόνο που εξαρτώνται από τις ανάγκες 
των έργων, την πλήρη ανάλυσή τους από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των αντιστοίχων 

αποτελεσµάτων από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΙΕ θα ενηµερώσει τον Ανάδοχο σχετικά 

µε την αποστολή των δειγµάτων που αφορούν την τελευταία φάση του παρόντος έργου. 

Μετά την αποστολή τους τα δείγµατα κάθε φάσης θα υποβάλλονται σε ανάλυση σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω.Η χρονική περίοδος εκτέλεσης του 

συνόλου του έργου είναι η περίοδος Μάϊος 2014- Απρίλιος 2016. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, και ειδικότερα οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβεί ο Ανάδοχος, περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

YΠΗΡΕΣΙΑ: Ανάλυση της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα µε την 

τεχνολογία  Infinium HumanMethylation450 Beadchip  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Έλεγχος της ποιότητας (quality control) και της συγκέντρωσης των 

δειγµάτων ως προς την καταλληλότητά τους για ανάλυση µε την 

προσφερόµενη µέθοδο. Σε περίπτωση χαρακτηρισµού κάποιου δείγµατος 
DNA ως µη κατάλληλου θα ενηµερωθεί το ΕΙΕ για να το αντικαταστήσει µε 
άλλο. 

2. Επεξεργασία των δειγµάτων που, µετά τον παραπάνω έλεγχο, κρίνονται ως 
κατάλληλα προς ανάλυση, µε όξινο θειώδες για µετατροπή των 

νουκλεοτιδίων κυτοσίνης σε ουρακίλη (bisulfite conversion), σύµφωνα µε το 

πειραµατικό πρωτόκολλο που προτείνεται από τον παραγωγό του σχετικού 

σετ αντιδραστηρίων (bisulfite conversion kit) ή άλλο, αποδεδειγµένα 

κατάλληλο πρωτόκολλο. 

3. Μέτρηση του βαθµού µεθυλίωσης µε την τεχνολογία Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ανάλυσης 
που προτείνεται από την εταιρεία Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας 
Infinium HumanMethylation450 Beadchip. 

4. Για λόγους ελαχιστοποίησης της πειραµατικής µεταβλητότητας και 
βελτιστοποίησης των συγκρίσεων που θα απαιτηθεί να γίνουν µεταξύ 

δειγµάτων, τα δείγµατα θα πρέπει να αναλύονται µε τις ανωτέρω 

επεξεργασίες είτε ως µία οµάδα (single batch) είτε σε οµάδες (batches) 

µεγέθους που θα υποδειχθεί από το ΕΙΕ. Η επιλογή του ενός ή άλλου τρόπου 

θα γίνει µετά από συνεννόηση της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο.  

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο ΕΙΕ α) έκθεση για την διενέργεια 

των απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών σε όλα τα υποβληθέντα σε 
κάθε φάση δείγµατα και που αφορά την επιβεβαίωση της συµφωνίας που 

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση, καθώς και για την ποιοτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των 

σηµάτων ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, και 
β) ηλεκτρονικό αρχείο µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πρωτογενών 

(raw) και κανονικοποιηµένων (normalized), όπως παράγονται από το 

πρόγραµµα Genome Studio.  

6. Η αναφερόµενη στην ανωτέρω παρ. 6 έκθεση και τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα θα πρέπει να υποβληθούν στο ΕΙΕ το αργότερο εντός 75 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο 

των δειγµάτων της συγκεκριµµένης φάσης του έργου. 

1. Να απαντηθούν υποχρεωτικά µία προς µία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε 
ξεχωριστό φύλλο συµµόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).  

2. Το φύλλο συµµόρφωσης του προµηθευτή θα έχει ακριβώς την ίδια δοµή µε την 

τεχνική προδιαγραφή και θα απαντά ένα προς ένα τα ερωτήµατα. 

3. Να γίνεται υποχρεωτικά σαφής αναφορά στις διαδικασίες χειρισµού των δειγµάτων 

που περιλαµβάνει η προσφερόµενη αναλυτική µέθοδος.  

4. Να αναφέρεται υποχρεωτικά και σε κάθε παράγραφο η συµµόρφωση ή η τυχόν 

απόκλιση των προσφερόµενων υπηρεσιών σε σχέση µε τις ζητούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

5. Τα στοιχεία του φύλλου συµµόρφωσης να αναφέρονται οπωσδήποτε και  
σαφέστατα στα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια των παραγωγών των σχετικών 
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τεχνολογιών ή άλλων στις οποίες γίνεται αναφορά, τα οποία πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά.  

Άρθρο 33 Φύλλο Συµµόρφωσης   

1. Για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία συµπληρώνεται Φύλλο Συµµόρφωσης που 

περιγράφει την συµφωνία της προτεινόµενης υπηρεσίας µε τις προδιαγραφές του 

Έργου όπως περιγράφονται στο ως άνω άρθρο 1. Τα φύλλα συµµόρφωσης θα 

έχουν την παρακάτω µορφή (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) 

YΠΗΡΕΣΙΑ: Ανάλυση σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε γενωµική 

κλίµακα µε την τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  0, αν η προσφερόµενη 

υπηρεσία δεν καλύπτει 
καθόλου την 

προδιαγραφή.  

1, αν η προσφερόµενη 

υπηρεσία καλύπτει 
µερικώς την 

προδιαγραφή 

2, αν η προσφερόµενη 

υπηρεσία καλύπτει 
ακριβώς την 

προδιαγραφή 

3, αν η προσφερόµενη 

υπηρεσία 

υπερκαλύπτει την 

προδιαγραφή 

Πληροφορίες (π.χ. υποδείξεις 
σε άλλα στοιχεία της 
προσφοράς) που αποδεικνύουν 

την συµφωνία των 

χαρακτηριστικών της 
προτεινόµενης υπηρεσίας µε 
την συγκεκριµένη 

προδιαγραφή.  

 

2. Το Φύλλο Συµµόρφωσης αποτελεί µέρος της Τεχνικής Προσφοράς µε ποινή 

αποκλεισµού στην περίπτωση µη υποβολής. 

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριµένες  (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.λ.π.). 

 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα 

συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή. 

 

Άρθρο 34 ∆ιάρκεια Υλοποίησης 

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης και θα έχει µέγιστη διάρκεια µέχρι 75 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την 

παραλαβή από τον Ανάδοχο της τελευταίας οµάδας δειγµάτων σύµφωνα µε σχετική 

γνωστοποίηση εκ µέρους του ΕΙΕ. Η ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου πιστοποιείται 

µε την υποβολή από τον Ανάδοχο προς το ΕΙΕ της έκθεσης που περιγράφεται στο άρθρο 



Ανάλυση της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα Σελ. 44 

29, παρ. 2.1 για την τελευταία φάση του έργου. Η διαδικασία της Παραλαβής 

ολοκληρώνεται µε την ολοκλήρωση του ελέγχου της ανωτέρω έκθεσης από την 

Αναθέτουσα Αρχή εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 35 Τεχνική προσφορά 

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 και στο Παράρτηµα 5 της παρούσας. 

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχουν την εξής µορφή και 
περιεχόµενο: 

1. Μέρος 1ο
: Σύνοψη και Τεχνική Περιγραφή 

I. Συνοπτική περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών χωρίς τιµές. 

II. Σύντοµη παρουσίαση του προσφέροντα (ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης του 

προσφέροντα) και περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του (νοµική µορφή, 

οργανόγραµµα, εύρος δραστηριοτήτων: αντικείµενο, προϊόντα, υπηρεσίες, 
πελατολόγιο) 

III. Οµάδα Έργου.  Παρουσιάζεται η οµάδα των ατόµων που θα αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου, και τεκµηριώνεται η ικανότητα και  ειδίκευση µε σύντοµα 

βιογραφικά σηµειώµατα (όχι µεγαλύτερα της µισής σελίδας για κάθε άτοµο) των 

µελών της οµάδας 

 

2. Μέρος 2ο: Ανάλυση προσφεροµένων υπηρεσιών 

I. Πίνακες Συµµόρφωσης 

Για την τεκµηρίωση της συµφωνίας των προσφεροµένων υπηρεσιών µε τις 
απαιτήσεις του διαγωνισµού, συµπληρώνονται οι Πίνακες Συµµόρφωσης που 

περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.  

Στην στήλη ‘Απάντηση Προµηθευτή’, ο υποψήφιος Προµηθευτής θα καταγράψει 
την αριθµητική ή άλλης φύσεως πληροφορία που αντιστοιχεί στην απαίτηση και 
στην στήλη ‘Παραποµπή’ θα καταγράψει τη σαφή παραποµπή σε αντίστοιχο 

τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού σχετικής τεχνολογίας, ή σε σελίδα της τεχνικής 
προσφοράς, ή αναλυτική τεχνική περιγραφή µεθοδολογίας που θα παρατεθούν στο 

παράρτηµα. 

Απαιτείται η πλήρης και σαφής συµπλήρωση των πινάκων ώστε οι παραποµπές να 

είναι απόλυτα συγκεκριµένες. Στην περίπτωση ασαφούς παραποµπής η Επιτροπή 

∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού θα θεωρεί ότι δεν έχει απαντηθεί το 

συγκεκριµένο εδάφιο, και ειδικά για τα εδάφια που αφορούν υποχρεωτικές 
προδιαγραφές (δεν φέρουν την σήµανση «επιθυµητή» στην Τρίτη στήλη), η µη 

σαφής παραποµπή επιφέρει τον αποκλεισµό της προσφοράς από περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού θα αξιολογήσει κατά την 

κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά την διαδικασία 

τεχνικής αξιολόγησης των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

II. Παράρτηµα (Τεχνικά Φυλλάδια, Αναφορές) 
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Στο παράρτηµα αυτό περιλαµβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που 

αφορούν στην υλοποίηση του έργου. 

Το παράρτηµα αποτελείται από αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές ή αναφορές µεθοδολογίας που κατά την κρίση του προµηθευτή 

τεκµηριώνουν τα στοιχεία του πίνακα συµµόρφωσης. 

Στην αρχή του παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων 

φυλλαδίων, τευχών που περιλαµβάνονται καθώς και η αρίθµηση τους. 

Άρθρο 36 Οικονοµική προσφορά 

Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 15 της παρούσας. 

Η κάθε οικονοµική προσφορά θα πρέπει επίσης να ακολουθεί επί ποινή αποκλεισµού το 

Υπόδειγµα 2 στο Παράρτηµα 6. Ο Πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος και να 

προσφέρει ακριβώς τον ίδιο σε είδος και ποσότητα εξοπλισµό µε τον Πίνακα  της Τεχνικής 
Προσφοράς (Υπόδειγµα 1 στο Παράρτηµα 6) µε ποινή αποκλεισµού, µε την προσθήκη 

των επιπλέον στηλών για τα οικονοµικά στοιχεία.  

Για κάθε επιµέρους υπηρεσία πρέπει να δοθεί σαφής προσφορά µε την αναφορά 

ξεχωριστής τιµής για κάθε υπηρεσία. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του 

προϊόντος ή υπηρεσίας είναι µηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις για την παράδοση των υπηρεσιών όπως 
ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί ξεχωριστά για καθένα από τα 

προσφερόµενα είδη ή υπηρεσίες, και αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά 

(στήλη 6) για κάθε αντικείµενο να είναι το τελικό ποσό µετά την έκπτωση. 

Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε 
ξεχωριστή γραµµή. 

Για την οικονοµική προσφορά ισχύουν επιπλέον οι όροι του Άρθρου 3 της Προκήρυξης.  

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά που θέτει 
όρους αναπροσαρµογής των τιµών µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Τονίζεται ότι η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω επιφέρει την ποινή του 

αποκλεισµού. 

Επιπλέον οι οικονοµικοί φορείς  υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και 
τις περιγραφές υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην προσφορά τους, στην σύµβαση 

και κατά την τιµολόγηση του εξοπλισµού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 37 Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς  

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα βασισθεί στα ακόλουθα κριτήρια 

• ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, µε βάρος 
επί της τεχνικής βαθµολογίας 80%. 

• ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, µε βάρος επί της τεχνικής βαθµολογίας 20%.  
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Για κάθε ένα από τα κριτήρια στους πίνακες συµµόρφωσης, οι προσφορές 
βαθµολογούνται µε 100 σε περίπτωση που καλύπτουν επακριβώς τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 34 και στους 
πίνακες συµµόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 της παρούσας προκήρυξης. Η 

βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι και τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία 

της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των κριτηρίων 

που αναφέρονται παραπάνω. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 

100 έως 110 βαθµούς. 

Αναφορικά µε τη συµπλήρωση των πινάκων συµµόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5, η 

µη επαρκής και τεκµηριωµένη κάλυψη των προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται ως 
υποχρεωτικές (είναι αυτές που δεν φέρουν την σήµανση «Επιθυµητή» στην τρίτη στήλη), 

δεν επιφέρει µειωµένη βαθµολόγηση αλλά επιφέρει τον αποκλεισµό της προσφοράς από 

την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη εκτός από το κόστος, τα 

στοιχεία  των Πινάκων Κριτηρίων Αξιολόγησης και το Φύλλο Συµµόρφωσης. 
Συγκεκριµένα ο Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης έχει ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

100-110 

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 % 

ΣΤΑΘΜ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

80 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   20  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100  

 

Άρθρο 38 Υπολογισµός τιµής οικονοµικής προσφοράς 

Η τιµή που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση (Κ) θα είναι ο µέσος όρος των 

τιµηµάτων των προσφεροµένων υπηρεσιών ανά δείγµα DNA για αναλύσεις κατά οµάδες 
των 24, 96, 192, 288 και 576 δειγµάτων, σταθµισµένος κατά το µέγεθος των αντιστοίχων 

οµάδων, όπως αυτός υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω µαθηµατικό τύπο και 
εµφανίζεται στο πεδίο «ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

∆ΕΙΓΜΑ» του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. Υπόδειγµα 1. Πίνακας Οικονοµικής 
Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6) (ο ΦΠΑ δεν λαµβάνεται υπόψη).   

 

Σταθµισµένος µέσος όρος κόστους ανά δείγµα = [(κόστος ανά δείγµα οµάδας 24 

δειγµάτων x 24) + (κόστος ανά δείγµα οµάδας 96 δειγµάτων x 96) + (κόστος ανά δείγµα 

οµάδας 192 δειγµάτων x 192) + (κόστος ανά δείγµα οµάδας 288 δειγµάτων x 288) + 

(κόστος ανά δείγµα οµάδας 576 δειγµάτων x 576)]/1.176 

 

  



Ανάλυση της µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα Σελ. 47 

Τυχόν προσφερόµενα προαιρετικά είδη και υπηρεσίες δεν λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό της τιµής Κ. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς σε σχέση µε το αντικείµενο του έργου και 
συγκεκριµένα έκπτωσης µεγαλύτερη από το 15% του ανώτερω ορίου του προϋπολογισµού 

του έργου, τότε η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα πριν απορρίψει την προσφορά, 

να ζητήσει έγγραφες διευκρινίσεις για την σύνθεση της Προσφοράς που αυτή κρίνει 
σκόπιµες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν δεν 

υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση της απόκλισης ή της εξαιρετικά χαµηλής τιµής από τον 

διαγωνιζόµενο, τότε θα τον αποκλείσει περαιτέρω από τον διαγωνισµό. 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες 
µε τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης. 

Άρθρο 39 Τελική Κατάταξη προσφορών 
 

i. Η τελική κατάταξη των διαγωνιζόµενων και η ανάδειξη του πρώτου υποψηφίου 

Αναδόχου θα προκύψει µε βάση τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της Τεχνικής και 
Οικονοµικής προσφοράς τους και θα αφορά την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά. 

ii. Οικονοµικές προσφορές µε συνολική τιµή προσφοράς µεγαλύτερη από τον 

ανώτερο συνολικό προϋπολογισµό του έργου, απορρίπτονται. 

iii. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της 
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, (π.χ. ασυµφωνία του προσφερόµενου 

εξοπλισµού µεταξύ Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς), η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

iv. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα είναι εκείνη που 

παρουσιάζει την υψηλότερη σταθµισµένη τιµή (Λ), όπου το Λ υπολογίζεται για 

κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 

Λ = 0,80 x (Τ/Τmax) + 0,20 x (Kmin/K) 

όπου: 

T Τεχνική Βαθµολογία Προσφοράς για το έργο, η οποία υπολογίζεται 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 

Tmax Η µέγιστη Τεχνική Βαθµολογία µεταξύ των προσφορών για το έργο 

που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης 

Κ Κόστος Προσφοράς (Σταθµισµένος µέσος όρος κόστους ανά δείγµα) 

για το έργο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 41  της παρούσας 
προκήρυξης 

Κmin Το χαµηλότερο Κόστος Προσφοράς (Κ) µεταξύ των προσφορών για το 

έργο που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού 

v. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ κατά την αξιολόγηση, 

θεωρούνται µεν ως ίσες, αλλά προκρίνεται εκείνη που συγκέντρωσε υψηλότερη 

τεχνική βαθµολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται κατά περίπτωση και ξεχωριστά από κάθε συµµετέχοντα στην προσφορά, µε βάση τα 

αναφερόµενα στο Άρθρο 12 παράγραφος 2. Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών, δέον 

είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

α/α 
Έχει ο διαγωνιζόµενος συµπεριλάβει κατά περίπτωση τα κάτωθι έγγραφα, ∆ικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις του Ν. 1599/86, Εξουσιοδοτήσεις (πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα), κλπ; Απάντηση 

Ηµερ. Έκδοσης/ 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ  

2 

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου, 

στην οποία: 

i.    Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού. 

ii.  Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,  

•••• δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας 
Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.∆. 60/2007 (Α’ 64): συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, το αδίκηµα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

•••• δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. του Π.∆. 

118/2007 καταστάσεις: Πτώχευση,  Εκκαθάριση, Αναγκαστική διαχείριση, Πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

•••• δεν τελούν υπό  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

•••• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.    

•••• να δηλώνονται ακριβώς όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους 
ασφαλίζεται το προσωπικό του 

•••• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 

•••• 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). 

•••• δεν συντρέχει ασυµβίβαστη ιδιότητα και οι απαγορεύσεις κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 

3 και 4 του Ν. 3310/2005 όπως αντίστοιχα αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3414/2005. 

iii.  Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

που αφορούν την προσωπική κατάσταση του συµµετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, µετά την 

αξιολόγηση των προσφορών και την αποστολή σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης. 

3 

α) Υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνες δηλώσεις (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν. 1599/1986) µε θεώρηση 

του γνήσιου της υπογραφής ότι: 

� Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 

� Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης  

� Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή 

� Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή 

µαταίωσης του διαγωνισµού για λόγους δηµόσιου συµφέροντος  

� Αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν αποζηµιώσεων σε τρίτους στις περιπτώσεις 
διεκδίκησης πνευµατικών δικαιωµάτων εκ µέρους τρίτων επί των προσφερόµενων. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

4 

Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µέσω αντιπροσώπων και δη εξουσιοδότηση µε 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων απαιτείται από κάθε οικονοµικό φορέα ανάλογο παραστατικό για το άτοµο 

που θα εκπροσωπήσει την ένωση.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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5 
Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του κάθε υποψηφίου αναδόχου τόσο κατά την υπογραφή της προσφοράς όσο και 

κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, ότι αποδέχεται το διορισµό του. 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

6 

Επιπλέον τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν  

α) Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρείας όπως έχει κατατεθεί στο οικείο πρωτοδικείο ή σε 
αντίστοιχη δικαστική ή διοικητική αρχή.  

β) Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας. 
γ) Κατάσταση προσωπικού του τελευταίου τριµήνου θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή από άλλο αρµόδο 

φορέα. 

δ) Στην περίπτωση ελληνικών ανώνυµων εταιρειών επιπλέον τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα: 

i. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου  δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και το καταστατικό.  

ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου  δηµοσιεύθηκαν οι µέχρι σήµερα τυχόν τροποποιήσεις του  

καταστατικού. 

iii. Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την  εκλογή του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

iv. Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη  συγκρότηση του σε σώµα καθώς και για τις υπογραφές που  

δεσµεύουν την εταιρεία. 

v. Το φύλλο της  Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των µελών του νέου  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου. 

ε)  Στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης: 
i. Αντίγραφο του καταστατικού (συµβολαιογραφικό  έγγραφο). 

ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου  δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού. 

iii. Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού  (συµβολαιογραφικά έγγραφα). 

iv. Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου  δηµοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις.  
στ)  Ως προς τη νοµιµοποίηση Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών: 

i. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που  έχει δηµοσιευθεί νόµιµα στο Πρωτοδικείο της έδρας  
της εταιρείας. 
ii. Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του  καταστατικού που έχουν δηµοσιευθεί στο Πρωτοδικείο  

της έδρας της εταιρείας. 
ζ) Απόφαση του αρµοδίου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου για τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου στο 

διαγωνισµό.  

η) Εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 

(ΦΕΚ 66/Α’/11-4-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

 

 

7 

Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

i. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός, απαιτούνται όλα τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που 

στην ένωση συµµετέχει άλλη ένωση προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου i 

(εξυπακούεται ότι σ’ αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούµενων κατά περίπτωση 

παραγράφων). Ειδικά για την εγγύηση συµµετοχής ορίζεται ότι αυτή µπορεί να είναι µία κοινή ή περισσότερες 

από µία από όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, αρκεί να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης 

και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας και να περιλαµβάνουν 

τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

ii. Σχετική κοινή προσφορά των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας µε πλήρη στοιχεία των µελών αυτών, 

υπογεγραµµένη υποχρεωτικά είτε από όλους είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένου µε 

συµβολαιογραφική πράξη και οποιαδήποτε µορφής υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή 

του Ν. 1599/1986) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον προκαθορισµένο προϋπολογισµό και δήλωση 

καθορισµού της αναλογίας της ορισθείσης τιµής σε κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

iii.  Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία, απαιτείται πρακτικό 

απόφασης (∆.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου), που εγκρίνει τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας 

ευθύνης και παρέχει σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νοµικός εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την υπογραφή 

όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ µέρους της Ένωσης / Κοινοπραξίας και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο διαγωνισµό, την κατάθεση της προσφοράς και την παράσταση 

στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της. 

iv. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου ρητά να αναγράφεται και να οριοθετείται 

µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας καθώς και τα 

ποσοστά συµµετοχής ενός εκάστου των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας στον προϋπολογισµό του έργου. 

 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα του Π.∆. 60/2007 και του Π.∆. 118/2007 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Οποιασδήποτε µορφής υπεύθυνες δηλώσεις (για την Ελλάδα νοείται αυτή του Ν. 1599/86) στις οποίες να δηλώνουν: ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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8 • Ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 

και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της και ότι όλα τα στοιχεία που προσκοµίζει είναι αληθινά και 

γνήσια. 

• Τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρουν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους (πλήρης ∆ιεύθυνση) 

(άρθρο 18 του Π.∆. 394/1996). 

• Ότι αναλαµβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για καταβολή τυχόν αποζηµιώσεων σε τρίτους στις περιπτώσεις 

διεκδίκησης πνευµατικών δικαιωµάτων εκ µέρους τρίτων επί των προσφερόµενων. 

• Ότι (α) για όλα τα λογισµικά και τα υλικά που περιλαµβάνουν στην Τεχνική Προσφορά κατέχουν τα 

πνευµατικά δικαιώµατα του συνόλου του υλικού που περιέχεται στην προσφορά, είτε έχουν την άδεια για 

εµπορική εκµετάλλευση από τους κατόχους των πνευµατικών δικαιωµάτων για εκείνο το µέρος του υλικού για 

το οποίο δεν κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα και (β) αναλαµβάνουν αποκλειστικά και εις το ακέραιο την 

ποινική και αστική ευθύνη έναντι κάθε τρίτου που εγείρει απαιτήσεις επί των πνευµατικών δικαιωµάτων 

µέρους ή ολόκληρου του υλικού που περιέχεται στο προσφερόµενο είδος και ότι το Ε.Ι.Ε. δεν φέρει καµία 

απολύτως ευθύνη.  

• Ότι, στην περίπτωση υπογραφής σύµβασης για τη συγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά, θα υποστηρίξει την 

προσήκουσα λειτουργία του κάθε είδους που συµπεριλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά για διάστηµα 

τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συνόλου του εξοπλισµού, χωρίς 

καµία επιπλέον απαίτηση χρέωσης υπηρεσιών συντήρησης.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε βάση τα αναφερόµενα στο ΑΡΘΡΟ 12 παράγραφος 3  της παρούσας. Για 

λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των ακόλουθων στοιχείων, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

 

α/α Έχει ο διαγωνιζόµενος συµπεριλάβει κατά περίπτωση τα κάτωθι έγγραφα, ∆ικαιολογητικά, Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 1599/86, 

Εξουσιοδοτήσεις (πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα), κλπ; 
Απάντηση Ηµερ. 

Έκδοσης/ 

Αρ. 

Πρωτοκόλλου 

1 Έγγραφο πιστοποίησης από την εταιρεία Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας Infinium HumanMethylation450 

Beadchip, ως προς την επάρκειά τους για την εκτέλεση των απαιτουµένων αναλύσεων, µε την µορφή του τίτλου 

Illumina CSPro (Illumina Certified Service Provider). 

NAI/OXI  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε βάση τα αναφερόµενα στο ΑΡΘΡΟ 12 παράγραφος 4  της παρούσας. Για 

λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των ακόλουθων στοιχείων, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

 

α/α Έχει ο διαγωνιζόµενος συµπεριλάβει κατά περίπτωση τα κάτωθι έγγραφα, ∆ικαιολογητικά, 

Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 1599/86, Εξουσιοδοτήσεις (πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα), κλπ; 
Απάντηση Ηµερ. 

Έκδοσης/ 

Αρ. 

Πρωτοκόλλου 

 

 

1 

 

Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγούµενων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών 

χρήσεων στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόµου υποχρέωση προς δηµοσίευση ισολογισµών στη 

χώρα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, υπεύθυνη δήλωση περί του 

ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια αγαθό, κατά χρονικό διάστηµα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά το νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα 

σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

2 

 

Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου των εργασιών ως προς την πραγµατοποίηση αντίστοιχων µε τις ζητούµενες 
προµηθειών κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων.  

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

3 Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο προσωπικό του υποψηφίου και µε τον αριθµό του 

προσωπικού του υποψηφίου κατά την τελευταία τριετία. 

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) 

 

Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε βάση τα αναφερόµενα στο ΑΡΘΡΟ 13 της παρούσας. Για λόγους 
διευκόλυνσης του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου των ακόλουθων στοιχείων, δέον είναι να τηρηθεί σε αυτόν η σειρά που φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

α/α 
Έχει ο διαγωνιζόµενος συµπεριλάβει κατά περίπτωση τα κάτωθι Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (ή Νοµαρχίας 
περί ΑΕ)/∆ικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα), κλπ; 

Απάντηση 

Ηµερ. 

Έκδοσης/ 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου 

 α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε., αλλοδαποί):    

 

 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους,  έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

2 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

3 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το ως άνω 

πιστοποιητικό θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής του.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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4 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, το οποίο θα είναι σε 
ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα µητρώα 

του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση και το ειδικό επάγγελµα τους, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής του. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 β. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:   

 

 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης,  για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64),  για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο 

από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεωκοπίας.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

3 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το ως άνω 

πιστοποιητικό θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής του.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

 

4 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, το οποίο θα είναι σε 
ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα µητρώα 

του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση και το ειδικό επάγγελµα τους, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής του. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

ηµεροµηνία κατάθεσής του, από το οποίο να προκύπτει ότι 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). 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/90 ως ισχύει, το σχετικό 

πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρµόδιο εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας. Επί ηµεδαπών εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται 
από το αρµόδιο τµήµα του πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 γ. Για τους Συνεταιρισµούς:   

 

 

1 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64),  για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο 

από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεωκοπίας.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

2 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

3 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  Το ως άνω 

πιστοποιητικό θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής του. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

4 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων 

(βλ. Αρθρο 13, παράγραφος ΙΙ, εδάφιο δ) 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τους πίνακες συµµόρφωσης που αντιστοιχούν, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της 
προκήρυξης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1–  Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφεροµένων υπηρεσιών  

 

Α/Α Περιγραφή /Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Προµηθευτή 

Παραποµπή 

1.  Έλεγχος της ποιότητας (quality control) και της συγκέντρωσης των δειγµάτων ως προς 
την καταλληλότητά τους για ανάλυση µε την προσφερόµενη µέθοδο ανάλυσης. Σε 
περίπτωση χαρακτηρισµού κάποιου δείγµατος DNA ως µη κατάλληλου θα ενηµερωθεί 
το ΕΙΕ για να το αντικαταστήσει µε άλλο. 

ΝΑΙ   

2.  Επεξεργασία των δειγµάτων που, µετά τον παραπάνω έλεγχο, κρίνονται ως κατάλληλα 

προς ανάλυση, µε όξινο θειώδες για µετατροπή των νουκλεοτιδίων κυτοσίνης σε 
ουρακίλη (bisulfite conversion), σύµφωνα µε το πειραµατικό πρωτόκολλο που 

προτείνεται από τον παραγωγό του σχετικού σετ αντιδραστηρίων (bisulfite conversion 

kit) ή άλλο, αποδεδειγµένα κατάλληλο πρωτόκολλο 

ΝΑΙ   

3.  Μέτρηση του βαθµού µεθυλίωσης DNA µε την τεχνολογία Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ανάλυσης που 

προτείνεται από την εταιρεία Illumina, παραγωγό της τεχνολογίας Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip 

ΝΑΙ   

4.  Για λόγους ελαχιστοποίησης της πειραµατικής µεταβλητότητας και βελτιστοποίησης 
των συγκρίσεων που θα απαιτηθεί να γίνουν µεταξύ δειγµάτων, τα δείγµατα θα πρέπει 
να αναλύονται µε τις ανωτέρω επεξεργασίες είτε ως µία οµάδα (single batch) είτε σε 
οµάδες (batches) µεγέθους που θα υποδειχθεί από το ΕΙΕ. 

ΝΑΙ   
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5.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στο ΕΙΕ α) έκθεση για την διενέργεια των 

απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών σε όλα τα υποβληθέντα δείγµατα κάθε φάσης 
και που αφορά την επιβεβαίωση της συµφωνίας που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση, 

καθώς και για την ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την 

εξέταση των δεδοµένων των σηµάτων ελέγχου (control probes) για κάθε δείγµα, και β) 

ηλεκτρονικό αρχείο µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πρωτογενών – raw και 
κανονικοποιηµένων – normalized, όπως παράγονται από το πρόγραµµα Genome Studio. 

ΝΑΙ   

6.  Η αναφερόµενη στην ανωτέρω παρ. 6 έκθεση και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα θα 

πρέπει να υποβληθούν στο ΕΙΕ το αργότερο εντός 75 ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο της συγκεκριµµένης φάσης του έργου. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Υπόδειγµα 1. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Α/Α Υπηρεσία µέγεθος 
οµάδος 

αναλυοµένων 
δειγµάτων 

DNA 

Κόστος ανά 

δείγµα 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

24  

96  

192  

288  

  

576  

 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΕΙΓΜΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

 ΦΠΑ 19%  

 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ∆ΕΙΓΜΑ (ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΑ ∆ΕΙΓΜΑ + ΦΠΑ) 

 

 





Υπόδειγµα 2.  Συνοδευτική επιστολή 

  

     Αθήνα ……….. 

 

Προς:  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 

Βασ. Κων/νου 56, 116 35 Αθήνα,  

τηλ.: 210 – 7273868 , fax: 210 - 7273831 

 

Αξιότιµοι ....... 

 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA της 
µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία Infinium 

HumanMethylation450 Beadchip.» στο πλαίσιο του Έργου «GENOMICS 

BIOMARKERS OF ENVIRONMENTAL HEALTH»  σας υποβάλλουµε την 

προσφορά µας. 

1
ο
  ………… 

2
ο
 ………… 

Η ένωση µας έχει ως συντονιστή το............ (πλήρη στοιχεία Εταιρείας) και 
αποτελείται από τους κάτωθι προµηθευτές: 

 

Προµηθευτής 1 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 

Προµηθευτής 2 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 

................. 

Προµηθευτής Ν (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 

 

......................................................... 

 

Ο Νόµιµος εκπρόσωπος  

 

Υπογραφή 

 

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου 

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

Τηλ. ................................ 

Fax. ............................. 

Email. ………………………………. 



 

Υπόδειγµα 3.  Αίτηση Συµµετοχής 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «προµήθεια υπηρεσιών 

ανάλυσης σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα 

µε την τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip» στα πλαίσια 

έργων εξωτερικής χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένου και του Έργου 

«Enhanced exposure assessment and omic profiling for high priority 

environmental exposures in Europe  (Exposomics)  σας υποβάλλουµε την 

προσφορά µας. 

Υποψήφιος Φορέας:………………………………………… 

(Επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) 

Πλήρης Ονοµασία Φορέα:……………………………………………………. 

∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο / Φαξ:……………………………… 

Νόµιµος Εκπρόσωπος Φορέα:…………………………………………………. 

Υπεύθυνος για την αίτηση συµµετοχής: ……………………………………… 

∆ιεύθυνση:……………………..Τηλέφωνο / Φαξ: ……………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………… 

∆ια της παρούσης αιτούµαι ως νόµιµος εκπρόσωπος <του φορέα> (π.χ. της 
εταιρείας, ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆ κλπ) ……………… την αποδοχή της συµµετοχής του 

εν λόγω <φορέα> στον ∆ιαγωνισµό «προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε 
δείγµατα ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την 

τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip» (Προκήρυξη µε Αρ. 

Αναφοράς/Πρωτοκόλλου .............., Ηµεροµηνία:................). 

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος 
διαγωνισµού. 

Ηµεροµηνία:        ……………………… 

Υπογραφή:          ……………………… 

Σφραγίδα:            ……………………… 



 

Υπόδειγµα 4.  Σχέδιο Σύµβασης 

 

ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

 

   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

µεταξύ του ΕΙΕ και της …………… 

 

 

Για την προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA της 
µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία   

Infinium HumanMethylation450 Beadchip 

 

στα πλαίσια έργων εξωτερικής χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου Βιολογίας, 
Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, περιλαµβανοµένου 

και του έργου  

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 

GRANT AGREEMENT No 308610 

PROJECT TITLE EXPOSOMICS 

Collaborative Project 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  « ENHANCED EXPOSURE ASSESSMENT AND OMIC 

PROFILING FOR HIGH PRIORITY ENVIRONMENTAL EXPOSURES IN 

EUROP» 

 

 

 

 

 



 

ΑΘΗΝΑ, ………. 

Αρ. Πρωτ: ……… 

 

1. Στην Αθήνα, σήµερα την ……………….. του έτους  ...  ηµέρα 

………………, 

 

• Αφενός το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 

«ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 

Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 και υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο ∆.Σ. 

του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών κ. χχχ σύµφωνα µε την απόφαση του 

∆Σ του ΕΙΕ  στην χχχ Συνεδρία του και στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύµβαση ως «Ε.Ι.Ε», και 

 

αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία «………………… που εδρεύει 
…………… και εκπροσωπείται νόµιµα από τ………………., σύµφωνα µε 
την απόφαση του ∆.Σ. στην από …………….  νοµίµως δηµοσιευµένη στο 

υπ’ αριθµ. ……………. ΦΕΚ,  και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «Ανάδοχος»  

 

2. αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα: 

 

1. ότι το Ε.Ι.Ε διενήργησε Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µε την προκήρυξη –…………….. Για την προµήθεια 

υπηρεσιών ανάλυσης σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA της µεθυλίωσης σε 
γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία  Infinium HumanMethylation450 

Beadchip στα πλαίσια έργων εξωτερικής χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου 

Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, 

περιλαµβανοµένου και του έργου EXPOSOMICS  

2. Τα έργα χρηµατοδοτούνται από εξωτερικές πηγές ή, στην περίπτωση του 

έργου EXPOSOMICS, κατά 70% από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και 
εντάσσεται στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ και συγκεκριµένα στον 

Άξονα «Cooperation, Small or medium-scale focused research projects» 

3. Τα πρακτικά της ………...  συνεδρίας του ∆Σ του ΕΙΕ   

4. Την από  ………….. και µε αριθµό πρωτοκόλλου ……... υποβληθείσα 

τεχνική και οικονοµική προσφορά του  Αναδόχου. 

5. Την µε αριθµό ………… απόφαση του ∆.Σ του ΕΙΕ, µε την οποία 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και σε συνδυασµό µε τα 

Πρακτικά Τεχνικής και Οικονοµικής Αξιολόγησης . της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού, 

συµφωνούν, συνοµολογούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

 



 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα 

απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες : 

Προµήθεια - Έργο 

Η, σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνει η 

σύµβαση αυτή, υλοποίηση από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του αντικειµένου της Σύµβασης 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 2. 

 

Προσφορές 

Η κατωτέρω προσφορά που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί µε αυτή ενιαίο 

και αναπόσπαστο σύνολο, διακρινόµενη σε: 

• Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά µε αριθµό … και  αντίστοιχα και 
ηµεροµηνία υποβολής ………… 

Σύµβαση 

Η παρούσα σύµβαση µεταξύ Ε.Ι.Ε και ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την εκτέλεση της  
προµήθειας, σύµφωνα µε την αναλυτική ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού µε αριθ. 

TED-publication …………….  και συνοδευµένη από τις Προσφορές του 

Αναδόχου που αποτελούν µε τη σύµβαση ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, όπως 
αυτή είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, µεταβληθεί ή συµπληρωθεί. 

 

Παραδοτέα 

Όλες οι υπηρεσίες ανάλυσης που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παραδώσει στο Ε.Ι.Ε σε 
εκτέλεση της Σύµβασης όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στη τεχνική και 
οικονοµική προσφορά του, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο µε την 

παρούσα σύµβαση. 

 

Τεκµηρίωση 

Όλο το υλικό, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, που αφορά την παρεχόµενη 

υπηρεσία κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα Παραδοτέα (οδηγίες,  
τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις  κ.α.) 

 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Ε.Ι.Ε αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ “ …………….”,  µε βάση: 

• την αναγκαιότητα να προµηθευτεί τις εν λόγω υπηρεσίες ανάλυσης. 



 

• τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές διατυπώθηκαν στην 

αναλυτική ∆ιακήρυξη µε αριθ. TED-publication …….. του 

∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε και τις υποβληθείσες προσφορές 

(Tεχνική και Οικονοµική), µε αριθ.πρωτ. ………..  από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

• την κατακυρωτική επιστολή µε αριθµό πρωτ. …………….. του Ε.Ι.Ε 

προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

την Προµήθεια υπηρεσιών ανάλυσης σε δείγµατα ανθρωπίνου DNA, σε 

συνολικό αριθµό που θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των ερευνητικών έργων του 

ΕΙΕ και θα κυµανθεί µεταξύ 888 και 1512 (οκτακόσια ογδόντα οκτώ έως χίλια 

πεντακόσια δώδεκα), της µεθυλίωσης σε γενωµική κλίµακα µε την τεχνολογία  

Infinium HumanMethylation450 Beadchip. Τα δείγµατα θα διαβιβασθούν στον 

Ανάδοχο µε την υδατικού διαλύµατος περιέχοντος 1 µικρογραµµάριο 

καθαρισµένου DNA. Η παρεχόµενη υπηρεσία περιλαµβάνει έλεγχο της 

ποιότητας (quality control) και της συγκέντρωσης των δειγµάτων, επεξεργασία 

µε όξινο θειώδες (bisulfite conversion) και ανάλυση του βαθµού µεθυλίωσης µε 

την τεχνολογία Infinium HumanMethylation450 Beadchip. 

Το προκηρυσσόµενο έργο αποτελεί µέρος ερευνητικών έργων εξωτερικής 

χρηµατοδότησης του ΕΙΕ περιλαµβανοµένου και του ερευνητικού έργου 

Εxposomics το οποίο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ και 

συγκεκριµένα στον Άξονα  «Cooperation, Small or medium-scale focused 

research projects». 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο ΕΙΕ εκθέσεις για την διενέργεια των 

απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών καθώς και µε τα αποτελέσµατα 

(πρωτογενή – raw και κανονικοποιηµένα – normalized, όπως παράγονται από το 

πρόγραµµα Genome Studio, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην τεχνική 

περιγραφή της προκήρυξης του έργου. 

 

 

Άρθρο 3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει από τεχνική 



 

άποψη την ποιότητα των παρεχόµενων στο Ε.Ι.Ε υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας 

όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ειδικότερα για ό,τι αφορά στην 

καταλληλότητα, ασφάλεια, και έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών. Για της ανάγκες 

της παρούσας Σύµβασης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα διαθέσει το πλέον κατάλληλο και 

εξειδικευµένο Προσωπικό. 

 

Άρθρο 4 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα αποτελέσµατα εντός 75 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των δειγµάτων κάθε 

φάσης του έργου.στο Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και 

Βιοτεχνολογίας στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα,  

που θα του υποδειχθεί από το Ε.Ι.Ε.   Η ως άνω ηµεροµηνία είναι ενδεικτική και 

καλύπτει το µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα παράδοσης της υπηρεσίας καθόσον ο 

χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας εντάσσεται στα κριτήρια αξιολόγησης του 

υποψηφίου και βαθµολογείται. 

5. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιγραφοµένων στην 

έκθεση ενεργειών µε τα αναγραφόµενα στη σύµβαση, ή αρνητικής 

αξιολόγησης εκ µέρους του Τεχνικού Τµήµατος της εταιρείας Illumina, 

παραγωγό της τεχνολογίας Infinium HumanMethylation450 Beadchip (στην 

οποία έχει δικαίωµα να προσφύγει το Ε.Ι.Ε.) της ποιοτικής επάρκειας των 

αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των 

σηµάτων ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, 

υποχρεούται να επαναλάβει την ανάλυση των δειγµάτων µε υλικό που θα 

του διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τηρώντας τους όρους της 

Σύµβασης.  

Η παραλαβή των αποτελεσµάτων για κάθε φάση του έργου θα γίνεται από 

την Επιτροπή Παραλαβής όπως αυτή έχει ορισθεί στην συνεδρία του ∆Σ στις 

28-1-2014 όπως παρακάτω: 

• µε την υποβολή, το αργότερο εντός 75 ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των δειγµάτων της κάθε φάσης 

του έργου, από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα αρχή α) έκθεσης για την 



 

διενέργεια των απαιτουµένων για την ανάλυση ενεργειών σε όλα τα 

υποβληθέντα δείγµατα και που αφορά την επιβεβαίωση της συµφωνίας που 

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση καθώς και για την ποιοτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των 

σηµάτων ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, και 

β) ηλεκτρονικού αρχείου µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πρωτογενών 

(raw) και κανονικοποιηµένων (normalized), όπως παράγονται από το 

πρόγραµµα Genome Studio, 

• του ελέγχου από την Αναθέτουσα Αρχή των στοιχείων της ανωτέρω παρ. 

και κυρίως την επιβεβαίωση της τήρησης των περιγραφοµένων στην 

Σύµβαση ενεργειών καθώς και την ποιοτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων όπως προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των 

σηµάτων ελέγχου (control probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, µε 

προσφυγή για γνωµάτευση στο Τεχνικό Τµήµα της εταιρείας Illumina αν 

αυτό κριθεί απαραίτητο από το Ε.Ι.Ε. Ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί το 

αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή από την 

Αναθέτουσα Αρχή της έκθεσης και του ηλεκτρονικού αρχείου που 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιγραφοµένων στην έκθεση ενεργειών µε 

τα αναγραφόµενα στη σύµβαση, ή αρνητικής αξιολόγησης εκ µέρους του 

Τεχνικού Τµήµατος της εταιρείας Illumina (στην οποία έχει δικαίωµα να 

προσφύγει το Ε.Ι.Ε.) της ποιοτικής επάρκειας των αποτελεσµάτων όπως 

προκύπτει από την εξέταση των δεδοµένων των σηµάτων ελέγχου (control 

probes) των µικροσυστοιχιών για κάθε δείγµα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επαναλάβει την ανάλυση των δειγµάτων µε υλικό που θα του διατεθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή και τηρώντας τους όρους της Σύµβασης. Η τελική 

Παραλαβή για το σύνολο του έργου θεωρείται ότι ολοκληρώνεται µε την 

Παραλαβή της τελευταίας φάσης του έργου όπως περιγράφεται παραπάνω 

µε την επιφύλαξη των όσων διατυπώνονται στο Κεφάλαιο Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την παράµετρο «χρόνος παράδοσης» (τεχνικό-ποιοτικό 

κριτήριο). 

 



 

Επίσης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει άµεσα προς το Ε.Ι.Ε όλες τις 

πληροφορίες, σχετικά µε την εξέλιξη και την πορεία εκτέλεσης της προµήθειας. 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής εφόσον διαπιστώσει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

συµβατικούς όρους ή τις προδιαγραφές, δικαιούται να αρνηθεί να προβεί στις 

κατά τα ανωτέρω επίσηµες παραλαβές της προµήθειας. Οι αποκλίσεις αυτές θα 

πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί γραπτώς προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µέσα σε εύλογα 

σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη χρονική στιγµή της εµφάνισης τους. 

 

Άρθρο 5 

Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία Παραλαβής του των 

αποτελεσµάτων κάθε φάσης του έργου και το σύνολο των αποτελεσµάτων 

της συγκεκριµµένης φάσης δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς 

όρους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συµβατικού τιµήµατος 

της συγκεκριµµένης φάσης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε ανώτατο 

όριο 5% επί του συµβατικού τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα 

ηµεροµηνία Παραλαβής κάθε φάσης του έργου και αυτές οι ενέργειες δεν 

ολοκληρωθούν, τότε το ΕΙΕ δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ή/και να 

ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει  

έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

3. Αν παρέλθει, κατά τη διάρκεια του έργου χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 

αυτό που προβλεπόταν από την προσφορά του Αναδόχου για την παροχή 

των αποτελεσµάτων κάθε φάσης του έργου µε βάση το πλάνο παραγωγής 

του παραγωγού των απαιτουµένων γενωµικών τεχνολογιών, ο προµηθευτής 

υποχρεούνται να καταβάλει για κάθε µήνα καθυστέρησης ως ποινική ρήτρα 

ποσοστό 5% επί του συµβατικού τιµήµατος του συνόλου του έργου 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε ανώτατο όριο 40% επί του συµβατικού 

τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 



 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε 

υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

 

Άρθρο 6 

ΤΙΜΗΜΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

  

Το συµβατικό τίµηµα ανά δείγµα DNA για τις υπηρεσίες ανάλυσης της 

µεθυλίωσης DNA σε γενωµική κλίµακα µε µεθοδολογία µικροσυστοιχιών, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι ως εξής: 

µέγεθος οµάδος αναλυοµένων 

δειγµάτων DNA 

Κόστος ανά δείγµα (χωρίς ΦΠΑ) 

24  

96  

192  

288  

576  

  

Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωµών προς 

τον Ανάδοχο, εκτός εάν στη σύµβαση καθορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως 

εξής για κάθε φάση του έργου:  

• Προκαταβολή 40% 

• Το  60% της συµβατικής αξίας της φάσης του έργου πλέον του 

συνολικού αναλογούντος ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας, µέσα σε είκοσι 

(20) εργάσιµες ηµέρες από την Παραλαβή του συνόλου των 

αποτελεσµάτων των αναλύσεων της σχετικής φάσης του έργου µε την 

διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 29 της παρούσης 

Για τις πληρωµές ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει πέραν των εγγυήσεων 

που ορίζονται στο Άρθρο 21 της προκήρυξης, τα εξής δικαιολογητικά:  

Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών  



 

Απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωµής 

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

και τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωµής σε λογαριασµό που 

τηρεί σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  

Τράπεζα:    ………………………………......... 

Αριθµός Λογαριασµού:  ………………………………......... 

Υπέρ:     ………………………………......... 

Το τίµηµα περιλαµβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες της παροχής υπηρεσιών  

(π.χ. έξοδα µετάφρασης, συσκευασίας, δασµοί, φόροι και λοιπές 

δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, κτλ). Με την εξόφληση του τιµήµατος 

εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ε.Ι.Ε. έναντι του Αναδόχου  και ο τελευταίος 

ουδεµία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ε.Ι.Ε. 

 

 

Άρθρο 7                                                                                                               

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου 

1. Ως εγγύηση για την προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση της 

Σύµβασης αυτής και ως εγγύηση για την κάλυψη της Αναθέτουσας 

Αρχής από οποιαδήποτε απαίτηση ενδεχοµένως ανακύψει στο µέλλον 

κατά του Αναδόχου και εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικής µε το αντικείµενο 

της παρούσας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος το αργότερο κατά την 

υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2,5% της συνολικής 

τιµής του έργου που του κατακυρώθηκε πλέον Φ.Π.Α, µε χρόνο ισχύος 

δύο (2) επιπλέον µηνών µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης του εξοπλισµού.  

2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από αναγνωρισµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα ή άλλα νοµικά  πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη 

της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 



 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συµφωνίες µε την Ε.Ε και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 

µελών αυτό το δικαίωµα. 

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση του 

συνόλου του αντικειµένου της παρούσας και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεµής 

απαίτηση κατά του Αναδόχου που θα απορρέει από το αντικείµενο της 

Σύµβασης και πάντως ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συµβαλλόµενους. Η Εγγυητική Επιστολή θα κρατείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και αποτελεί µια χρηµατική εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

Σύµβασης από τον Ανάδοχο. Η εγγύηση αυτή είναι σε πρώτη ζήτηση και θα 

καταπίπτει αυτοδικαίως από την Αναθέτουσα Αρχή µε µονοµερή δήλωσή της 

προς τον Ανάδοχο ή/και την παραπάνω Τράπεζα χωρίς δικαστική διάγνωση 

της διαφοράς σε περιπτώσεις που κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο Ανάδοχος παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας σύµβασης ή/και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κηρύξει 

έκπτωτο τον Ανάδοχο. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί 

καταπτώσεως της Εγγυητικής Επιστολής δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο 

µέσο ούτε µπορούν να προβληθούν εκ µέρους του Αναδόχου ενστάσεις ή 

αντιρρήσεις κατ΄ αυτής, παρά µόνο στην περίπτωση που κριθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση ότι η Αναθέτουσα Αρχή παρανόµως κήρυξε 

έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

5. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον  προµηθευτή. 

 

Άρθρο 8 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

 

1. Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή 

αρχείο σχετικό µε το έργο, λογισµικό- ή πατέντες, που θα αποκτηθούν ή 

παραχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του έργου, θα αποτελεί 



 

ιδιοκτησία του Ε.Ι.Ε. εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν πνευµατικά 

δικαιώµατα, σχετικά.  

2. Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων 

εκπροσώπων του ΕΙΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, και εάν 

βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα 

κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και 

µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

3. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά του ΕΙΕ από τρίτο 

για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του έργου ή των 

δηµιουργηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για την παραγωγή 

του έργου, το ΕΙΕ οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, 

δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό του ΕΙΕ έναντι του τρίτου.  

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα 

οποία θα κληθεί να καταβάλει το ΕΙΕ εξ αυτού του λόγου, 

συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει το ΕΙΕ για κάθε θετική ή αποθετική 

ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του 

ένδικου µέσου.  

 

 

Άρθρο 9 

Καθυστερήσεις 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερεί την παράδοση των αποτελεσµάτων 

κάθε φάσης του έργου και η είναι αποκλειστικά ευθύνη αυτού, εφόσον η 

ανωτέρω καθυστέρηση διαρκέσει πέραν από τέσσερις (4) εβδοµάδες, τότε το 

ΕΙΕ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα, οπότε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

υποχρεούται στην άµεση απόδοση της µέχρι τότε καταβληθείσης από το ΕΙΕ 

αµοιβής για την παροχή υπηρεσιών. 



 

Σε περίπτωση αθέτησης, γενικά  από τους συµβαλλόµενους οποιουδήποτε άλλου 

ουσιώδους συµβατικού όρου, ο έτερος των συµβαλλόµενων δύναται να 

σταµατήσει την υλοποίηση του έργου καταγγέλλοντας την παρούσα και η 

καταβολή του τιµήµατος να περιορισθεί στο ποσό που αφορά την ως τότε 

τµηµατική εκτέλεση το έργου. 

Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις οφείλονται σε ευθύνη του ΕΙΕ για λόγους 

όπως µη έγκαιρη χορήγηση των απαιτούµενων στοιχείων, παροχή λανθασµένων 

ή ελλιπών στοιχείων κλπ, ο χρόνος των καθυστερήσεων προσµετρείται στο 

χρόνο εκτέλεσης του έργου αλλά τα εν λόγω χρονοδιαγράµµατα δεν 

επηρεάζονται αναφορικά µε τις πληρωµές. 

Εφόσον η καθυστέρηση αυτή λόγω της αποκλειστικής υπαιτιότητας του ΕΙΕ 

διαρκέσει πέραν από τέσσερις (4) βδοµάδες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα 

να διακόψει την εκτέλεση του έργου χωρίς την επιστροφή του µέχρι τότε 

καταβληθέντος τιµήµατος. 

 

 

Άρθρο 10 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Το Ε.Ι.Ε. έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την Σύµβαση στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

• ∆εν εκτελείται το σύνολο της όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.  

Επίσης εφαρµόζεται το άρθρο 5 της παρούσης Σύµβασης  

• Σε περίπτωση πτώχευσης, ή αναγκαστικής διαχείρισης /εκκαθάρισης του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, το Ε.Ι.Ε. διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης 

και της άσκησης όλων των νόµιµων µέτρων για την συντηρητική κατάσχεση 

των περιουσιακών στοιχείων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για το συνολικό ποσό της 

Σύµβασης και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας από 

την µη εκτέλεση ή µη προσήκοντα εκτέλεση της Σύµβασης.  

 

 

 

Άρθρο 11 



 

Λύση της Σύµβασης 

 

 Εκτός των ειδικά προβλεποµένων περιπτώσεων λύσης της παρούσας σε άλλα 

σηµεία  

της παρούσας, το ΕΙΕ έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν ο Ανάδοχος  αδυνατεί για λόγους Ανωτέρας Βίας, να παραδώσει όλο ή 

µέρος του αντικειµένου της παρούσης Συµβάσεως, για χρόνο µεγαλύτερο 

των δύο (2) µηνών, από τον αντίστοιχο προβλεπόµενο χρόνο παραδόσεως. 

• Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή µε βεβαιότητα πρόκειται να τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. 

• Ο Ανάδοχος  έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:   

- Σε περίπτωση καθυστερήσεως καταβολής συµφωνηθείσας πληρωµής  

-  

- κατά την παράβαση της παρούσας για χρόνο µεγαλύτερο του δύο (2) 

µηνών από τον αντίστοιχο προβλεπόµενο χρόνο 

- Όταν το ΕΙΕ καθυστερεί, για λόγους Ανωτέρας Βίας, να καταβάλει 

προβλεπόµενη από την παρούσα Σύµβαση πληρωµή, για χρόνο 

µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, από τον αντίστοιχο 

προβλεπόµενο χρόνο πληρωµής. 

• Στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου η ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 

παρακρατήσει την καταβληθείσα από το ΕΙΕ προκαταβολή ως αποζηµείωση 

για την πρόωρη λύση της παρούσας σύµβασης λόγω υπαιτιότητας του ΕΙΕ. 

 

 



 

Άρθρο 12 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

 

1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 

ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 

τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ∆ικαστήρια των Αθηνών, 

εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και 

τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, 

αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική 

Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 

συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

∆ικαστήρια των Αθηνών κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Άρθρο 13 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και 

συµπεριλαµβανοµένων διαφορών περί την ισχύ, ερµηνεία ή εκτέλεση αυτού 

είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

Άρθρο 14 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Οιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνει µόνο εγγράφως 

 

 

 

Άρθρο 15 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ενόλω ή εν µέρει  στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις τους που 



 

απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των 

συµβαλλοµένων η εκχώρηση µέρους ή όλης της  παρούσης, χωρίς τη γραπτή 

έγκριση του αντισυµβαλλόµενου. 

  

 

Άρθρο 16 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και µπορεί να παραταθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των 

συµβαλλοµένων. 

 

Άρθρο 17 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Κανένα από τα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών 

υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 

επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο 

που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 18 

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. 

Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συµβαλλόµενο µέρος 

οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα της παρούσας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτησή του από αυτά. 

Η ακυρότητα µέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της 

Σύµβασης. 

Η υπογραφή της παρούσας Σύµβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των 

όρων που περιέχει. 



 

Τα υπογράφοντα την παρούσα Σύµβαση µέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν 

πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσµεύσεις που 

αναλαµβάνουν. 

Η παρούσα Σύµβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα. Το κάθε 

πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συµβαλλοµένων 

µερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ και το ΕΙΕ αντίστοιχα. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ                             Για το ΕΙΕ   

                                                                                        ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ ΕΙΕ 

 

                                                                                               

 

                                                                                      

                χχχ 

 

 


