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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
(ΕΚΒΥ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας,

Πόλη

Θέρμη

Χώρα

GR

Κωδικός ΝUTS

EL52

Ταχυδρομικός Κωδικός

570 01

Τηλέφωνο

2310 473320

Φαξ

2310 471795

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ekby@ekby.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΕΚΒΥ
Βασιλική Τσιαούση
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 570
01 Θέρμη EL522
τηλ. 2310 473320, φαξ. 2310 471795,
email vasso@ekby.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ekby.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ- Κοινωφελές Ίδρυμα.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά στις δραστηριότητες μουσείων,
συμπεριλαμβανόμενων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της παρακολούθησης στον τομέα του
περιβάλλοντος.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: 14ο χλμ.
Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 570 01 Θέρμη

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς
πόρους.
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Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ27510014).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού δειγματοληψιών και αναλύσεων»
της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των
λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με
αρ. πρωτ. 10911/19.09.2016 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 15866/20.12.2016 απόφαση, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001204.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για δειγματοληψίες και αναλύσεις επιφανειακών
υδάτων των λιμνών του Εθνικού Δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων.
Ο εξοπλισμός για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων των λιμνών της χώρας σε
εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περιλαμβάνει ειδικούς δειγματολήπτες νερού (χρήση στο
πεδίο) και εξειδικευμένα όργανα για μετρήσεις και αναλύσεις (χρήση στο πεδίο και στο εργαστήριο).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τμήμα
1

Κωδικός cpv
38000000-5

38513100-5

Περιγραφή
Εξοπλισμός εργαστηριακός,
ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

οπτικός

και

Ανεστραμμένα Μικροσκόπια

2

38000000-5

Εξοπλισμός εργαστηριακός,
ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

οπτικός

και

3

38000000-5

Εξοπλισμός εργαστηριακός,
ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

οπτικός

και

4

38410000-2

Όργανα μέτρησης

38416000-4

Πεχάμετρα

38410000-2

Όργανα μέτρησης

38416000-4

Πεχάμετρα

6

38432000-2

Συσκευές αναλύσεων

7

38433000-9

Φασματοφωτόμετρα

38432200-4

Χρωματογράφοι

5

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Οπτικός εργαστηριακός εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 20.800,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2 : «Δειγματολήπτες νερού», εκτιμώμενης αξίας 23.987,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3 : «Φορητά όργανα μέτρησης βιολογικών παραμέτρων», εκτιμώμενης αξίας 6.585,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 4 : «Εργαστηριακά όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5 : «Φορητά όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων», εκτιμώμενης αξίας 13.920,00 €
χωρίς ΦΠΑ
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TMHMA 6 : «Εργαστηριακά όργανα μέτρησης Βιολογικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου», εκτιμώμενης αξίας
16.746,00 € χωρίς ΦΠΑ
TMHMA 7 : «Εργαστηριακά όργανα μέτρησης ανιόντων - κατιόντων», εκτιμώμενης αξίας 55.542,40 € χωρίς
ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.
Προσφορές για μέρος των ειδών από τα οποία αποτελείται κάθε τμήμα του παρόντος διαγωνισμού ή/και
για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών από τα οποία αποτελείται το κάθε τμήμα,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.079,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 139.850,40 - ΦΠΑ : 33.229,30 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για το σύνολο των Τμημάτων.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή,
ήτοι το Π. Δ/γμα της 19.9.2002 (ΦΕΚ 1220 Β) «Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των διατάξεων του
οργανισμού του ιδρύματος “Μουσείον Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας” που κυρώθηκε με το αριθμ.
2/10.12.1964 Β. Δ.γμα (ΦΕΚ 1Α) και τροποποιήθηκε με το αριθμ. 430/13.5.1977 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 132 Α)» και,
αναλογικά και συμπληρωματικά, από τις παρακάτω διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν:
















του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
της με αρ. 1191/14-03-2017 (Β’ ΦΕΚ 969/22.03.2017) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α΄ 147)»,
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της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.05.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
της με αριθμ. πρωτ. 10911/19.09.2016 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών
ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, για ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 15866/20.12.2016 απόφαση, και έχει λάβει κωδικό MIS
5001204,
της υπ' αριθμ. 705/15.12.2017 Θέμα 7ο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας
Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και το σχέδιο διακήρυξής
του και συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού, καθώς και
της με Αρ. Πρωτ.: 10860/03.11.2017 προηγούμενης σύμφωνης γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής
αρχής.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2018 και ώρα 12:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας διακήρυξης.

1.6 Δημοσιότητα
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
α) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, στις 10.01.2018
β) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της:
Α) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ
18PROC002547084
Β) καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
συστημικό αριθμό 52046
Γ) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.ekby.gr
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η υπ’ αριθμ. 2018-004717 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης





η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και συνοδεύονται απαραίτητα από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή Portable Document Format (PDF) με το κείμενο των ερωτημάτων το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ
1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων:
• που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον ανωτέρω περιγραφόμενο ή/και
• τα οποία συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο που δεν είναι υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω
ή/και
• που δεν υποβάλλονται εγκαίρως,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
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το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση προσώπων/κοινοπραξία, η οποία θα ανακηρυχθεί ως
Ανάδοχος, να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται ανά
τμήμα στο ποσό των:
Τμήμα 1: τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (416,00 ευρώ)
Τμήμα 2: τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (479,74 ευρώ)
Τμήμα 3: εκατό τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (131,70 ευρώ)
Τμήμα 4: σαράντα ευρώ (40,00 ευρώ)
Τμήμα 5: διακόσια εβδομήντα οκτώ και σαράντα λεπτά (278,40 ευρώ)
Τμήμα 6: τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (334,92 ευρώ)
Τμήμα 7: χίλια εκατό δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά (1.110,85 ευρώ)
Η εγγύηση συμμετοχής, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 26.09.2018, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. 2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. 2.2.3.8. 2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών για τα τρία (3)
τελευταία οικονομικά έτη (2014, 2015, και 2016) τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της
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σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ως ‘’εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης’’ για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται η αξία του τμήματος ή των τμημάτων
για τα οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2014-2016), να έχουν
εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 60% της
συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης του συνόλου των τμημάτων της παρούσας για τα οποία υποβάλλουν
προσφορά.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο σειράς ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο (ή ισοδύναμο)
με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων όλα τα μέλη οφείλουν να πληρούν το κριτήριο της παρούσας
παραγράφου.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και, επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
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ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) –
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016) σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε
δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για
μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα
με τα προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) πίνακα και σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης αναθέτουσας αρχής από την οποία προκύπτει ότι κατά

την τελευταία τριετία (2014-2016) έχουν υλοποιήσει τις προμήθειες της παραγράφου 2.2.6 α. Ο πίνακας
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τίτλος προμήθειας, σύντομη περιγραφή προμήθειας,
αναθέτουσα αρχή (στοιχεία), αμοιβή αναδόχου, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης·
β) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο οργανισμό.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
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εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων βαθμολογείται η τεχνική προσφορά και ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου
δίδονται, ανά Τμήμα, στον ακόλουθο πίνακα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που

10%
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προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας
Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

20%

Τεχνική υποστήριξη και
επισκευές

Αξιολόγηση οργάνωσης, πείρας και
προσόντων προσωπικού που
διατίθεται για τεχνική υποστήριξη
και επισκευές

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

ΤΜΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

20%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

20%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Σελίδα 19

100%

ΤΜΗΜΑ 3: ΦΟΡΗΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

10%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

20%

Τεχνική υποστήριξη και
επισκευές

Αξιολόγηση οργάνωσης, πείρας και
προσόντων προσωπικού που
διατίθεται για τεχνική υποστήριξη
και επισκευές

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν

40%
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Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

10%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

20%

Τεχνική υποστήριξη και
επισκευές

Αξιολόγηση οργάνωσης, πείρας και
προσόντων προσωπικού που
διατίθεται για τεχνική υποστήριξη
και επισκευές

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

ΤΜΗΜΑ 5 : ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών και των
απαραίτητων αναλωσίμων τους

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν. Τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά αναλωσίμων και
υλικών (π.χ. διάρκεια ζωής κ.ά.) θα
αξιολογηθούν.

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

10%

Σχέδιο πλήρους συντήρησηςεπισκευής μετά τη λήξη του
χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια και όροι: προτεινόμενη
διάρκεια σε έτη, ποιότητα της
εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service), χρόνος
προσέλευσης τεχνικών σε
περίπτωση κλήσης βλάβης, κλπ.

30%
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Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

10%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

TMHMA 6: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

10%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

20%
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Τεχνική υποστήριξη και
επισκευές

Αξιολόγηση οργάνωσης, πείρας και
προσόντων προσωπικού που
διατίθεται για τεχνική υποστήριξη
και επισκευές

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10%

100%

TMHMA 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ-ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση,
ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
προσφερόμενων ειδών και των
απαραίτητων αναλωσίμων τους

Τεκμηρίωση κάλυψης απαιτήσεων
και συμφωνίας με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Δυνατότητες και χαρακτηριστικά
(πλέον των απαιτούμενων) θα
αξιολογηθούν. Τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά αναλωσίμων και
υλικών (π.χ. διάρκεια ζωής κ.ά.) θα
αξιολογηθούν.

40%

Περίοδος εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια ισχύος εγγύησης καλής
λειτουργίας πέραν της
απαιτούμενης

10%

Σχέδιο πλήρους συντήρησηςεπισκευής μετά τη λήξη του
χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας

Διάρκεια και όροι: προτεινόμενη
διάρκεια σε έτη, ποιότητα της
εξυπηρέτησης μετά την πώληση
(after sales service), χρόνος
προσέλευσης τεχνικών σε
περίπτωση κλήσης βλάβης, κλπ.

20%

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσωπικού

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους
χρήστες: δομή και πληρότητα
εκπαίδευσης, προσφερόμενα
βοηθήματα, προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός
ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που
προτείνεται να εκπαιδευτούν,
πιθανή πρόταση για περισσότερες
της μιας εκπαιδεύσεις σε
προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας

20%

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία

Εξασφάλιση και διάθεση
ανταλλακτικών και κατάλληλων
υλικών (πέραν της επταετίας από
την οριστική παραλαβή)

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Για όλα τα Τμήματα εκτός από τα Τμήματα 5 και 7, η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται
από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΣΤΟ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΤΠ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή
τελικού βαθμού αξιολόγησης (ΤΒΑ) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*0,8)+(ΣΟΠ*0,2)]
όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η
συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.
Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) υπολογίζεται ως εξής:
Για τα Τμήματα 1, 2, 3, 4 και 6
Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΣΟΠ=Χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή /Προσφερθείσα τιμή προσφέροντα*100
Για τα Τμήματα 5 και 7
Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΟΠ=Χαμηλότερη Συνολική Τιμή Προσφοράς/Συνολική Τιμή Προσφοράς προσφέροντα*100
Η Συνολική Τιμή Προσφοράς (Κ) κάθε προσφέροντα προκύπτει ως άθροισμα:
α) της προσφερθείσας τιμής προμήθειας-εγκατάστασης-παράδοσης (Π), και
β) του 50% της συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης-επισκευής για τα υπολειπόμενα έτη από τη λήξη της
προσφερόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής (Σ), την οποία ο προσφέρων έχει συμπληρώσει στο πεδίο «Συνολική τιμή
πλήρους συντήρησης-επισκευής (ολογράφως)» της στήλης 3 και γραμμής α/α 3 του αντίστοιχου πίνακα
οικονομικής προσφοράς πλήρους συντήρησης-επισκευής.
Η Συνολική Τιμή Προσφοράς (Κ) υπολογίζεται ως εκ τούτου από τον τύπο:
K = Π + [ Σ * 0,5 ] = Π + [ Τ1 * (7-ρ ) ] * 0,5, όπου:
Τ1 είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής για τα πρώτο έτος μετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο προσφέρων και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3
και γραμμή α/α 1) του πίνακα κόστους πλήρους συντήρησης-επισκευής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της
διακήρυξης, και
ρ η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να αναγραφεί
από τον προσφέροντα στο πεδίο της στήλης 6 και της γραμμής α/α 1, του πίνακα κόστους πλήρους
συντήρησης-επισκευής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1.3. καθώς και στις τεχνικές
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά με
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
i. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι του όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως
ακολούθως:
• Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα
πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύνανται να αιτούνται της εγγραφή τους:
α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number),
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα,
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα ανωτέρω εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας:
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable Document Format (PDF)
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ii. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του
συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/1905-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Στην συνέχεια, οι οικονομικοί φορείς
παράγουν από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και
της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία
υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και επισυνάπτονται στους
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς. Κατά την συστημική υποβολή
της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής
προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και
εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η
προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα
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σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις
σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», χωρίς να απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα
φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται
ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό
Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη
ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη,
ανακαλείται αμέσως. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ»
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
• Το αντικείμενο και ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο».
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 και
το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ, το
οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
γ) τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ζ του άρθρου 12 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
i)

Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικά αυτών βάσει των
απαιτήσεων της διακήρυξης με συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ι της παρούσας, και υποβολή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται ώστε, σε
συνδυασμό με τα στοιχεία του σημείου ix κατωτέρω, να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν η
ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας, η διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών και κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και τα λοιπά απαιτούμενα /
αξιολογούμενα γνωρίσματα των προσφερόμενων ειδών.

Επιπλέον και ειδικά για τα Τμήματα 5 και 7, οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα
απαραίτητα αναλώσιμα και υλικά (π.χ. στήλες, προστήλες, φιαλίδια ιοντικού χρωματογράφου,
ηλεκτρόδια πολυπαραμετρικών οργάνων, κ.ά.) για τη λειτουργία των προσφερόμενων ειδών με ειδική
αναφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τη διάρκεια ζωής τους (π.χ. αριθμός χρήσεων ανά είδος).
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αναλωσίμων και υλικών θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως ώστε
να μπορούν να αξιολογηθούν. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε οικονομικά στοιχεία.
ii)

Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των
υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης
ζητούμενης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, όπου ορίζεται τέτοια ελάχιστη περίοδος, και το
στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος
εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη της ελάχιστης ζητούμενης που ορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του είδους, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

iii)

Ειδικά για τα Τμήματα 5 και 7, έγγραφη δήλωση για τον τρόπο και τη διάρκεια του χρόνου
πλήρους συντήρησης-επισκευής, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για το
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προσφερόμενο είδος. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφέροντες θα αναφέρουν τον τρόπο που θα
καλύπτουν τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής και πώς θα αντιμετωπίζουν τα θέματα
συντήρησης και επισκευής του είδους από την οριστική παραλαβή αυτού μέχρι τη λήξη του
χρόνου πλήρους συντήρησης-επισκευής και γενικά την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή
τεχνικής υποστήριξης και service. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, εδώ οι προσφέροντες θα
περιλάβουν σε χωριστή έκθεση το τεχνικό προσωπικό που θα πρέπει να διαθέτουν μόνιμα στην
Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευών κ.λπ. με τον
αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, την εκπαίδευσή του, τον διατιθέμενο
εξοπλισμό για την τεχνική υποστήριξη των ειδών και τις σχετικές διακριβώσεις του εξοπλισμού
αυτού και θα συνυποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης αυτού
και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για εγκατάσταση,
service κ.λπ. των υπόψη ειδών.
Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για την
περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής καθορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 4.1 και στο συνημμένο
σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται επίσης ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να προσφέρουν συνολικό χρόνο
(αρχόμενο από την οριστική παραλαβή του είδους) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου
συντήρησης μεγαλύτερο του ελάχιστου ζητουμένου, ο οποίος για την περίοδο λειτουργίας καθορίζεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και για την περίοδο συντήρησης ορίζεται στα επτά (7) έτη. Προσφορά
στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την οριστική παραλαβή) περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης μικρότερος των απαιτούμενων σύμφωνα με την παρούσα
ή διάρκεια ακινητοποιήσεώς (down time) του μεγαλύτερη ή ποινικές ρήτρες μικρότερες από τα
αναφερόμενα στο εν λόγω σχέδιο πλήρους συντήρησης-επισκευής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
iv)

Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του ζητούμενου είδους/εξοπλισμού.

v)

Κατάθεση του πλήρους αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Για να τεκμηριώσει τα άνω ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την επίδειξη-εκπαίδευση του προσωπικού της Α.Α. τόσο επί της
λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης
εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. Σχετικά με το εκπαιδευτικό
προσωπικό θα πρέπει να αναφερθούν χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα,
εκπαίδευση κ.λπ. και θα συνυποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και
αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα. Στοιχεία τα οποία θα
αξιολογηθούν είναι η δομή και η πληρότητα εκπαίδευσης, τα προσφερόμενα βοηθήματα, η προτεινόμενη
διάρκεια εκπαίδευσης και ο αριθμός ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν καθώς
και η πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό εντός του χρονικού
διαστήματος από τη λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
vi)

Δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια)
στα οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.
Εάν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό
τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του
κατασκευαστικού οίκου προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα
γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά
ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

vii)

Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για τη δέσμευση
εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για
την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους για επτά (7) τουλάχιστον έτη από την οριστική
παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή
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με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή. Για περιπτώσεις
κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί
η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί
διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης
και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη
λειτουργία και απόδοση του είδους με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την οριστική
παραλαβή του είδους και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Προσφορά στην οποία
δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων
κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των ειδών μικρότερη των επτά (7)
ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
viii)

Υλικό τεκμηρίωσης που οφείλει να καταθέσει ο συμμετέχων, όπως προσπέκτους, έγγραφα
κατασκευαστικών εταιριών, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η
κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Όπου απαιτείται, κατάθεση των πιστοποιητικών
ποιότητας που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα (σε ισχύ
πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.).

ix)

Για τα τμήματα 1, 3, 4 και 6, πληροφορίες για την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η τεχνική υποστήριξη και επισκευές.

x)

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του
προσφέροντα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη,
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Η ως άνω τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, ο οποίος πρέπει επίσης να υποβληθεί στον ως άνω ηλεκτρονικό φάκελο
≪Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά≫ σε μορφή εγγράφου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένος.
Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο
1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών 8ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.8Η.Σ.).».
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση οικονομικών στοιχείων ή χαρακτηρισμών όπως ΔΩΡΕΑΝ στην τεχνική
προσφορά συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς των οικονομικών φορέων.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Ειδικότερα, ο προσφέρων στο φάκελο οικονομική προσφορά επισυνάπτει ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο
οικονομικής προσφοράς, σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται, ανά Τμήμα, με χρήση του υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζει α) την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά
μονάδα προσφερόμενου είδους (για τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης είδη), για παράδοση
ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Αναθέτουσα Αρχή Προσφορά, β) τον χρόνο ισχύος της και γ) τα κατά περίπτωση πρόσθετα
απαιτούμενα στοιχεία, για τα Τμήματα 5 και 7, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 της παρούσας και τα
οριζόμενα κατωτέρω. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στους σχετικούς
πίνακες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης. Τα έξοδα προετοιμασίας,
μεταφοράς και τοποθέτησης-συναρμολόγησης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Ειδικά για τα Τμήματα 5 και 7, η ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης-επισκευής που
συμπληρώνεται στον αντίστοιχο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ περιέχει στην πρώτη γραμμή (α/α 1) την
προσφερόμενη ετήσια αμοιβή για πλήρη συντήρηση (ανταλλακτικά και εργασίες) οπωσδήποτε για το πρώτο
έτος μετά τη λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (αρχική τιμή Τ1 χωρίς ΦΠΑ,
στήλη 3). Στην ίδια στήλη και στις δύο αμέσως επόμενες γραμμές του πίνακα (α/α 2 και 3) ο προσφέρων θα
συμπληρώσει αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα τη συνολική τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής
των ειδών για τα εναπομείναντα έτη - μετά την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας - μέχρι την συμπλήρωση των επτά (7) συνολικώς ετών από την οριστική παραλαβή, χωρίς τον
ΦΠΑ. Η συνολική αυτή τιμή κατά συνέπεια θα πρέπει να προκύπτει από τον τύπο :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Σ = Τ1 * (7-ρ),
όπου ρ = η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης από τον προσφέροντα περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
(ρ >= 2), και Τ1 η προτεινόμενη ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής για το πρώτο έτος μετά τη λήξη
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ.
Στην συνολική αυτή τιμή εννοείται ότι θα περιλαμβάνεται και η αρχική τιμή Τ1 για τον πρώτο χρόνο μετά τη
λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Οι τιμές αυτές θα περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, τα ανταλλακτικά μαζί με τα πάσης
φύσεως υλικά και εργατικά για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήματος με
τον παρελκόμενο εξοπλισμό. Στις ως άνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα.
Για τον πρώτο χρόνο μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, και εφόσον το επιθυμεί η
Αναθέτουσα Αρχή, η σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής θα συνάπτεται με βάση την αρχική
τιμή Τ1 για το πρώτο έτος, που έχει συμπληρώσει ο προσφέρων στον πίνακα προσφοράς πλήρους
συντήρησης-επισκευής, στο πεδίο «Συνολική τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής (ολογράφως)» γραμμή
α/α 3 και στήλη 3 (χωρίς ΦΠΑ). Για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια μετά τον πρώτο χρόνο και εφόσον το
επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, η σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής θα ανανεώνεται και θα
συνάπτεται με βάση το συμβατικό τίμημα του προηγούμενου χρόνου αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό
αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη
περίοδο που μόλις έληξε (δηλ. για τον μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύμβασης εν σχέσει με τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό δημοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο
www.statistics.gr.
Η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που ο αριθμός ρ των ετών της προτεινόμενης διάρκειας της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που ο προσφέρων συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (γραμμή α/α
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1 και στήλη 6) του πίνακα, διαφέρει από τον αριθμό σε έτη που ο προσφέρων έχει καταθέσει με την έγγραφη
δήλωση, στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς.
Μαζί με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς πλήρους συντήρησης-επισκευής, ο προσφέρων θα επισυνάψει
και τη σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη και στο συγκεκριμένο
πίνακα καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κλπ.
Τονίζουμε ότι το κόστος πλήρους συντήρησης-επισκευής του ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό του έργου.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή σε κάθε ένα από τους πίνακες,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται
απαραίτητα η χρησιμοποίησή τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
απόφασης διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
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4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
2.4.7 Απόσυρση προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 1.5. της
παρούσας, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable
Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής,
μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού
φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει
εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
3.1.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:






Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, δηλαδή την 26.02.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
παραδεκτή προσφορά.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα
αποσταλεί, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.1.2 Αποσφράγιση φακέλων με στοιχεία και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή
Οι φάκελοι που περιέχουν στοιχεία και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή του ηλεκτρονικού υπο(φακέλου)
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υπο(φακέλου)
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η οποία διενεργείται την ημερομηνία και ώρα που
αναφέρεται στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. Οι φάκελοι που περιέχουν στοιχεία και δικαιολογητικά σε
έντυπη μορφή του ηλεκτρονικού υπο(φακέλου) «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υπο(φακέλου) «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», η οποία θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες δύνανται,
εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών
εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ανωτέρω φακέλων με στοιχεία και
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, όταν αυτά απαιτούνται, υφίσταται λόγος αποκλεισμού του
προσφέροντος.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, ανά Τμήμα,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β
στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν
από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
προβαίνει ανά Τμήμα στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
• Το αντικείμενο και ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο».
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό και ως εξής: Μέχρι ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και μέχρι ποσοστό
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το ύψος του
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους ή των ειδών
για τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Το
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του
παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για
την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παραβόλου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει
στο προβλεπόμενο έντυπο προσφυγής εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε
Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη
“πληρωμένο”, καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την
Υπηρεσία που το αποδέχεται.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ,
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 του Π.Δ. 39/2017, εκτός
εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
προαναφερόμενου Διατάγματος, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά
με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας
του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο
τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 39/2017, και
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις
της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ Ν. 4412/2016).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 39/2017.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις
4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την προσκόμιση της εγγύησης καλής λειτουργίας (όπου
προβλέπεται). Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η
παράδοση γίνεται τμηματικά οι εγγυήσεις δύνανται να αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας:
α. Για την καλή λειτουργία των προς προμήθεια υλικών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με
την παράδοση των υλικών, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5%
της αξίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
Διακήρυξης.
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας των παραδοτέων υλικών.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καλής
λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων ή ζημιών.
4.1.3. Εγγύηση πλήρους συντήρησης-επισκευής:
α. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ακολουθεί η περίοδος πλήρους συντήρησης
- επισκευής. Η περίοδος πλήρους συντήρησης- επισκευής διαρκεί τόσο διάστημα ώστε μαζί με την
προτεινόμενη από τον προσφέροντα διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, το συνολικό
προτεινόμενο διάστημα να ανέρχεται σε τουλάχιστον επτά (7) έτη, αρχόμενο από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής του συγκροτήματος. Έτσι, αν ο προσφέρων προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δύο
έτη, η προτεινόμενη περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί πρέπει να είναι πέντε έτη,
αν προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τρία έτη, η προτεινόμενη περίοδος πλήρους συντήρησης
- επισκευής που ακολουθεί πρέπει να είναι τέσσερα έτη κοκ.
Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλάβει για τα Τμήματα 5 και 7, εφόσον αποφασίσει
σχετικά η Α.Α., την πλήρη συντήρηση και την επισκευή των ειδών έναντι ετήσιας αμοιβής την οποία θα
καθορίσει οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα περιλάβει
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στον επιμέρους φάκελο οικονομικής προσφοράς και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη
καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κλπ. Τα ανταλλακτικά (θα είναι
αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο) θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με
ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, στην προσφερόμενη ετήσια τιμή
συντήρησης.
Η τιμή αυτή δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα τα οποία είναι π.χ. πρότυπα διαλύματα, ηλεκτρόδια, στήλες,
προστήλες ιοντικού χρωματογράφου και τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στην ελληνική αγορά
και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.
Κατά την διάρκεια της περιόδου πλήρους συντήρησης-επισκευής θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,
συντήρησης, βλάβης κ.λπ.
Η πλήρης αυτή συντήρηση-επισκευή θα αναληφθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης πλήρους
συντήρησης-επισκευής, της οποίας η υπογραφή επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας
Αρχής και σχέδιο της περιέχεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας διακήρυξης. Διευκρινίζεται
ότι το κόστος της πλήρους συντήρησης-επισκευής για την ως άνω προτεινόμενη περίοδο από την λήξη της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου και δεν το
βαρύνει σε πόρους.
β. Για την ακριβή τήρηση των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευών κατά την διάρκεια της περιόδου
πλήρους συντήρησης - επισκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή συντήρησης
σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 10% της αντίστοιχης
ετήσιας συμβατικής αμοιβής. Η εγγυητική επιστολή συντήρησης θα παραμένει στην Αναθέτουσα Αρχή, για
την οποία προορίζονται τα είδη μέχρι την αντικατάστασή της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους.
γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συντήρησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης πλήρους
συντήρησης-επισκευής θα είναι διαρκείας ενός έτους και ενός μηνός.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
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αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η αντικατάστασή του τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία δίδεται αφού αυτή επαληθεύσει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα
παραβλάπτει την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα
διακήρυξη.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,
δ) λόγω διακοπής ή μείωσης της χρηματοδότησης της Πράξης της παρ. 1.3 της παρούσας.
Περαιτέρω, η σύμβαση δύναται να διακοπεί σύμφωνα με το οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών (εφαρμόζεται και στις τμηματικές
παραδόσεις.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (απόφαση 1191 του ΦΕΚ 969/τ.β/22 Μαρτίου 2017),
δ) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και
την παρούσα.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά στους χρόνους που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει
συγκροτηθεί βάσει της παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 Ν. 4412/2016 του, το παρόν άρθρο και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ενδεικνυόμενο κατά την κρίση της
επιτροπής τρόπο.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα οριστικής
παραλαβής των ειδών με τυχόν παρατηρήσεις ή απόρριψης των ειδών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο.
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από την
αρμόδια επιτροπή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση των προς
προμήθεια ειδών.
6.2.2. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 -
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται
να αποζημιώσει κατά νόμο την αναθέτουσα αρχή.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την αναθέτουσα αρχή χωρίς προηγούμενη έγγραφη
γνωστοποίησης προς την αναθέτουσα αρχή και λήψη σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος, υποχρεούται ο ανάδοχος μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων μελών για την εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιοδήποτε
από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή. Εάν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο
σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της
αναθέτουσας αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη
κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με
προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά
έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών
όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους.
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Η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση
για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
την ανάδοχο ένωση έκπτωτο.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν
από τη σύμβαση.
Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την τήρηση της ως άνω απαίτησης από το
προσωπικό του, τους υπεργολάβους του και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση
ή εκτέλεση της σύμβασης.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων, το οποίο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνο με τις αρχές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025. Βασική αποστολή του είναι η εξαγωγή αποτελεσμάτων δοκιμών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του ΕΚΒΥ.
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια αναλύσεων και δειγματοληψιών για την υλοποίηση της πράξης «Επιχορήγηση του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των
υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» («η πράξη»), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001204, με την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ με αριθμό
οικ.15866/20.12.2016.
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων καλείται, μεταξύ άλλων, να υλοποιήσει την παρακολούθηση βιολογικών, φυσικοχημικών
και υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων των λιμνών της χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία: H Οδηγία 2000/60/EΚ περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτό στα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που εξετάζονται για την εκτίμηση της
οικολογικής ποιότητας των λιμνών. Η αντίστοιχη δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη στήλη του νερού (ενιαίο ή ολοκληρωμένο δείγμα) με
δειγματολήπτες ειδικών τύπων (δειγματολήπτης νερού τύπου Integrated Water Sampler – IWS – ή αντίστοιχο και δειγματολήπτης νερού τύπου Niskin ή αντίστοιχο),
όπως άλλωστε συμβαίνει και στα κράτη-μέλη που ανήκουν στη Μεσογειακή Ομάδα Διαβαθμονόμησης (LM-MED GIG). Σύμφωνα με την Οδηγία, τα χαρακτηριστικά
του φυτοπλαγκτού που θα πρέπει να είναι γνωστά για κάθε υδάτινο σώμα είναι η σύνθεση των ειδών, η αφθονία και η βιομάζα. Για την αναγνώριση των ειδών,
τη μέτρηση της αφθονίας και τον υπολογισμό της βιομάζας του φυτοπλαγκτού απαιτείται μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων νερού. Στις περισσότερες χώρες
και από τους περισσότερους επιστήμονες εφαρμόζεται η μεθοδολογία του ανάστροφου μικροσκοπίου (Utermohl 1958) και καταβάλλεται προσπάθεια για την
αναγνώριση των ειδών του φυτοπλαγκτού με βάση κλασικές κλείδες ταξινόμησης. Ως εκ τούτου, για τη μικροσκοπική ανάλυση του φυτοπλαγκτού είναι επιτακτική
η χρήση ερευνητικού ανάστροφου μικροσκοπίου. Εκτός από την παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, όπου κρίνεται απαραίτητο για την αναγνώριση των ειδών, πρέπει
να γίνεται και παρατήρηση σε πεδίο αντίθεσης φάσης. Aκόμη, χρησιμοποιείται σύστημα φθορισμού του μικροσκοπίου αφού ο αυτοφθορισμός των περιεχόμενων
χρωστικών μετά από διέγερση με πράσινο φως χρησιμοποιείται επικουρικά στην αναγνώριση των οργανισμών. Για τη δημιουργία οδηγού αναφοράς των
φυτοπλαγκτικών οργανισμών που απαντούν στις λίμνες της χώρας, είναι επιτακτική η χρήση μικροσκοπίου με έγχρωμη ψηφιακή βιντεοκάμερα που να επιτρέπει
τη φωτογράφησή και “live” απεικόνιση των μικροσκοπικών εικόνων τους.
Πέρα από το φυτοπλαγκτό, η Οδηγία 2000/60/EΚ περιλαμβάνει τα βενθικά μακροασπόνδυλα και τα μακρόφυτα στα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που εξετάζονται
για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των λιμνών. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, η αναγνώρισή τους πραγματοποιείται με τη

χρήση κατάλληλου στερεοσκοπίου με ενσωματωμένη κάμερα για τη δημιουργία οδηγού αναφοράς, τη φωτογραφική τεκμηρίωση και την επικοινωνία μεταξύ των
ειδικών επιστημόνων.
Τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία εξετάζονται με τα όργανα των Τμημάτων 1 (εργαστήριο), 2 (φορητό, πεδίο) και 3 (φορητό, πεδίου).
Φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία: Η παρακολούθηση των φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων πραγματοποιείται στο πεδίο (in situ) με τη χρήση καταδυόμενων
αισθητήρων και κατάλληλων φορητών μετρητών και συνοδεύεται από τη λήψη δειγμάτων νερού για τη διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών αναλύσεων
(π.χ. υπολογισμός των συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών ουσιών).
Στο πεδίο, είναι απαραίτητη η χρήση πολυπαραμετρικών συστημάτων με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις διαφορετικές παραμέτρους
που μετρούν και τα οποία θα εκπληρώνουν τους σκοπούς της παρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Στο εργαστήριο, για τη μέτρηση των ιόντων (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, ασβέστιο, χλώριο κ.λπ) είναι αναγκαία η χρήση ιοντικού χρωματογράφου,
φασματοφωτόμετρου ορατού – υπεριώδους, ορατού και θερμαντικής πλάκας, κατάλληλων για πέψη προς μέτρηση ολικού P. Επικουρικά, απαιτείται η χρήση
συστημάτων αγωγιμόμετρου και πεχάμετρου εργαστηρίου.
Τα φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία εξετάζονται με τα όργανα των Τμημάτων 4, 6, 7 (εργαστήριο) και 5 (φορητό, πεδίο).
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. 1 ΣΕΤ.
Εργαστηριακό ανάστροφο μικροσκόπιο, κατάλληλο για τη διερεύνηση βιολογικών παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης και φθορισμό.

1. Οπτικά ρυθμισμένα στο άπειρο
2. Βάση βαριάς κατασκευής επί της οποίας να είναι προσαρμοσμένοι ομοαξονικά ο μεγαλομετρικός και ο μικρομετρικός κοχλίας εστίασης. Το σύστημα
εστίασης να έχει ακρίβεια της τάξης του 1μm.
3. Ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης τοποθετημένους χαμηλά ώστε η συνεχής χρήση τους να μην αποτελεί παράγοντα καταπόνησης του χειριστή.
4. Χειριστήρια, για την μετακίνηση της τράπεζας, τη ρύθμιση της έντασης του φωτός και την εισαγωγή φίλτρων, σε απόσταση λίγων εκατοστών από τους
κοχλίες εστίασης.
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5. Τριοφθάλμια κεφαλή με κλίση 45˚, με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης μεταξύ 55 και 75 mm. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά
360˚. Να διαθέτει έξοδο για προσαρμογή συστημάτων φωτογράφησης με διπλή επιλογή κατανομής του φωτός 100/0, 0/100 σε προσοφθάλμιους /
φωτογραφική έξοδο αντίστοιχα. Η έξοδος της κάμερας να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο του χρήστη προς το δείγμα.
6. Περιστρεφόμενο σύστημα περικοχλίωσης των αντικειμενικών φακών τουλάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων, με δυνατότητα περιστροφής 360° προς τις δύο
διευθύνσεις με κατάλληλη κλίση ώστε να είναι ελεύθερη η εναλλαγή τους για το εύρος μετακίνησης εστίασης.
7. Πυκνωτή S40/0,45 κατάλληλο για φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης και αντίθεση Hoffmann ή αντίστοιχη, με απόσταση εργασίας 40mm και εστιακό
άνοιγμα 0,45. Να φέρει διάφραγμα ίριδας και φορέα με δακτυλίους για αντίθεση φάσης. Να μπορεί να μετακινείται κατακόρυφα. Το μικροσκόπιο
μελλοντικά να έχει δυνατότητα να εξοπλιστεί με πυκνωτή μεγαλύτερης απόστασης εργασίας S80/0.35.
8. Σταθερή τράπεζα παρασκευάσματος, διαστάσεων 247x230mm περίπου, η οποία να φέρει σύστημα μετακίνησης των δειγμάτων κατά τους άξονες Χ και
Υ με διαδρομή 128x83mm περίπου. Να φέρει σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων κατάλληλο για petri dish διαμέτρου 24-92mm, φλασκών και
κοινών ανατικειμενοφόρων πλακών.
9. Φωτιστική πηγή LED ισχύος 10 Watt με μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών περίπου και χαμηλή τάση λειτουργίας 5 Volt. Εκ κατασκευής επικεντρωμένο
φωτισμό με μεγάλη φωτεινότητα για όλους τους φακούς και έξυπνο σύστημα απενεργοποίησης σε περίπτωση που παραμείνει ανενεργό. Η τάση
τροφοδοσίας των φωτιστικών πηγών να ρυθμίζεται με ροοστάτη προσαρμοσμένο στη βάση.
10. Τέσσερις αντικειμενικούς φακούς ρυθμισμένους στο άπειρο, επίπεδους αχρωματικούς, κατάλληλους για φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης και φθορισμό,
με τις κάτωθι μεγεθύνσεις





10x/0,25 Ph1 με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 17mm
20x/0,35 Ph1 με διόρθωση καλυπτρίδας 0 – 2 mm και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 6,9 mm
40x/0.55 Ph2 με διόρθωση καλυπτρίδας 0 – 2 mm και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 3.3-1.9 mm
N PLAN 63x/0.80 και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0.26mm



Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10x/20 mm, με ρύθμιση για την ανισομετρωπία του παρατηρητή και στους δυο φακούς, κατάλληλο και για
διοπτροφόρους.

11. Υποδοχέα φίλτρων φθορισμού στην βάση του μικροσκοπίου, ο οποίος να έχει δυνατότητα τοποθέτησης έως και τριών τουλάχιστον φίλτρων φθορισμού.
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12. Φωτισμό με πηγή στερεάς κατάστασης (Solid State) με μήκος κύματος 365 nm κατάλληλο για εφαρμογές φθορισμού. Να μην απαιτεί επικέντρωση και να
διαθέτει σύστημα αυξομείωσης της έντασης. Η διάρκεια ζωής του να είναι τουλάχιστον 10.000 ώρες.
13. Σύστημα φίλτρων φθορισμού με τα εξής χαρακτηριστικά τουλάχιστον
a. Φάσμα Διέγερσης 350 nm – 390 nm και φάσμα εκπομπής LP 425nm
14. Να είναι έτοιμο και να φέρει τις απαιτούμενες υποδοχές για να δεχτεί συστήματα όπως:
 Μικροχειριστήρια
 Φίλτρα για Integrated Μodulation Contrast (IMC) ή αντίστοιχα
15. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον
Τεχνικές προδιάγραφες - Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας

1. Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας και λογισμικό ανάλυσης της εικόνας του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το προσφερόμενο μικροσκόπιο για
απόλυτη συμβατότητα ως εξής:
2. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές μικροσκοπίας. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας να είναι σε πραγματικό χρόνο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή
να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.
Πιο αναλυτικά να φέρει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον:

3. λήψη κανονικής ανάλυσης 5 Megapixel (2592*1944 pixel περίπου) με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης στην οθόνη του υπολογιστή τουλάχιστον έως
1600 x 1200 pixel και ανάλυση 1920 x 1080 pixel περίπου (full HD) χωρίς χρήση Η/Υ απευθείας σε οθόνη HD.
4. συχνότητα ανανέωσης της εικόνας (τουλάχιστον 24 fps σε ανάλυση 1020 x 768 pixel περίπου, με χρήση Η/Υ, και τουλάχιστον 30 fps σε ανάλυση 1920 x
1080 pixel περίπου, χωρίς τη χρήση Η/Υ).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Αισθητήρας τύπου CMOS ή αντίστοιχος, με μέγεθος pixel 2,35μm περίπου
24 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.
Χρόνος έκθεσης από 0.5 msec έως 500 msec.
Μικρό μέγεθος και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (περίπου 250g).
Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB και μέσω HDMI για απευθείας απεικόνιση σε οθόνη HD (με ανάλυση full HD 1920 x 1080
pixel περίπου) χωρίς τη χρήση Η/Υ. Να φέρει κάρτα μνήμης SD και εξωτερικό τροφοδοτικό.
Λογισμικό, το οποίο θα προσφέρεται με την κάμερα και θα ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε
ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης μέσω
των χαρακτηριστικών του μικροσκοπίου. Να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης,
την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας,
μέτρησης μήκους, σχολίων, δεικτών κ.ά. καθώς και εργαλεία για την επεξεργασία χρωμάτων τόσο στην ζωντανή εικόνα όσο και στις αποθηκευμένες
εικόνες. Να επιτρέπει την προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. Να διαθέτει αντιπαραβολή μεταξύ ζωντανής
και αποθηκευμένης εικόνας, ή μεταξύ δύο αποθηκευμένων εικόνων.
Κατάλληλο φακό μεγέθυνσης 0.55x για την προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΕΙΔΟΣ: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. 1 TEMAXIO.
Εργαστηριακό στερεοσκόπιο, εργονομικού σχεδιασμού με οπτικό σύστημα ακριβείας και εξοπλισμό για απεικόνιση φυσικών ή τεχνιτών παρασκευασμάτων και
αντικειμένων με τη βοήθεια της μεγέθυνσης.
Πιο αναλυτικά να διαθέτει:

1. Οπτικό σύστημα Greenough, πλήρως αποχρωματικό, διορθωμένο για σφάλματα όπως χρωματικές παραμορφώσεις, καμπύλωση του οπτικού πεδίου,
σφαιρική παραμόρφωση, και ευκρίνεια με δυνατότητα έως και 500 ζευγών γραμμών ανά χιλιοστό. Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 12 mm.
2. Κλίμακα μεγέθυνσης από 6.1x έως 55x με λόγο μεγέθυνσης 9:1 και χρήση προσοφθαλμίων φακών μεγέθυνσης 10x.
3. Αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 1x με εστιακή απόσταση τουλάχιστον 122 mm
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4. Προσοφθάλμιους φακούς 10x με οπτικό πεδίο 23 mm κατάλληλους και για διοπτροφόρους
5. Τράπεζα μεγάλων διαστάσεων 320 mm(Πλάτος) x 417 mm(βάθος) x 24 mm(ύψος) περίπου, κατάλληλη για προσπίπτων φωτισμό με ειδική σχεδίαση για
την απορρόφηση κραδασμών. Να διαθέτει κυκλική επιφάνεια διαμέτρου 120 mm, με δυο όψεις (λευκή/μαύρη).
6. Σύστημα φωτισμού Led τύπου δακτυλίου ή αντίστοιχο, με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών μεταξύ τμημάτων (π.χ τέταρτο ή μισό τμήμα του δακτυλίου)
με ελεύθερη εναλλαγή αυτών για παρατήρηση με συνθήκες γωνιακού φωτισμού
7. Μηχανισμό εστίασης ακριβείας με κολόνα ύψους τουλάχιστον 300 mm και δυο κοχλίες αδρής εστίασης δεξιά αριστερά του οργάνου.
8. Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα ενσωματωμένη η οποία να παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου. Πιο αναλυτικά, να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά
τουλάχιστον:
 Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου.
 Δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης 10 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης 1024 χ768 περίπου με ρυθμό ανανέωσης έως 35
fps
 Αισθητήρας τύπου CMOS ή αντίστοιχος, με μέγεθος pixel 1.67 μm  1.67μm περίπου.
9. Λογισμικό, το οποίο να ενσωματώνει τις λειτουργίες του στερεοσκοπίου και της ψηφιακής κάμερας σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη
διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης μέσω των χαρακτηριστικών του στερεοσκοπίου. Να
επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια,
μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του στερεοσκοπίου. Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μέτρησης μήκους, σχολίων, δεικτών κ.ά. και να
επιτρέπει την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνες. Να έχει δυνατότητα προβολής ζωντανής εικόνας και τη ρύθμιση των παραμέτρων
φωτογράφησης. Να διαθέτει αντιπαραβολή μεταξύ ζωντανής και αποθηκευμένης εικόνας, ή μεταξύ δύο αποθηκευμένων εικόνων.
10. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον
11. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία).
12. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
13. Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.
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ΤΜΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ IWS Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
-

Eιδικός ώστε να λαμβάνει ολοκληρωμένα δείγματα από τη στήλη του νερού λιμνών και ταμιευτήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
με μία μόνο λήψη
Να είναι εφοδιασμένος στο επάνω μέρος με μοτέρ το όποιο ελέγχεται μέσω του ενσωματωμένου αισθητήρα πίεσης και μιας μικρής ηλεκτρονικής μονάδας
ελέγχου. Αυτό θα εγγυηθεί την πλήρη δειγματοληψία ολόκληρης τη στήλης του νερού έως το επιθυμητό βάθος.
Να επιτρέπεται η λήψη του δείγματος από επιθυμητά βάθη που επιλέγονται από τον χειριστή.
Να συνοδεύεται από το ανάλογο λογισμικό
Η τροφοδοσία να προσαρμόζεται στο εξωτερικό μέρος σε ξεχωριστό κάλυμμα.
Να έχει χωρητικότητα 2,5 lt περίπου
Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, ακρυλικό, τιτάνιο
Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 7 kg στον αέρα
Λειτουργία 20 περίπου συνεχόμενων χειρισμών χωρίς επαναφόρτιση
Μέγιστο βάθος λειτουργίας 100 μέτρα
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας
Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion
Κουμπί άμεσης έναρξης- δυνατότητα επανάληψης προηγούμενου σεναρίου δειγματοληψίας χωρίς να απαιτείται επαναπρογραμματισμός
Πλήρες πρωτόκολλο λειτουργίας
Σύνδεση Bluetooth με το τηλεχειριστήριο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
Δυνατότητα τηλεμετρίας μεγάλης απόστασης με ηλεκτρομηχανικά καλώδια
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΕΙΔΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ NISKIN Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Κατάλληλος για λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες και ταμιευτήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Να είναι τύπου Niskin ή αντίστοιχος
Να διαθέτει πολυανθρακικό σωλήνα δειγματοληψίας ο οποίος ασφαλίζεται με δύο καπάκια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ειδικό λάστιχο. Τα καπάκια
παραμένουν ανοικτά κατά τη βύθιση του δειγματολήπτη στο νερό.
 Ο σωλήνας δειγματοληψίας να μην περιλαμβάνει καθόλου μεταλλικά στοιχεία.
 Να λειτουργεί με χρήση δρομέα τύπου “messenger” ή αντίστοιχο, από ανοξείδωτο χάλυβα για διάμετρο σχοινιού έως 6 mm ο οποίος να περιλαμβάνεται
στην προσφορά
 Η συλλογή του δείγματος νερού να γίνεται με τη χρήση βρύσης που βρίσκεται στο τελευταίο άκρο του δειγματολήπτη
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Όλα τα συστατικά μέρη του να μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
 Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.




ΕΙΔΟΣ: ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ. 5 TEMAXIA.
Κατάλληλο για ποιοτική δειγματοληψία φυτοπλαγκτού σύμφωνο με Apstein
Το υλικό του διχτυού να είναι κατάλληλο συνθετικό, ανθεκτικό στη χρήση
Άνοιγμα ματιού (mesh size): 20 μm
Όλα τα μεταλλικά μέρη του διχτύου να προστατεύονται από τη διάβρωση
Διάμετρος επάνω ανοίγματος κώνου διχτυού: 25 cm
Μήκος κώνου διχτυού: 50 cm
Στο κάτω μέρος του διχτυού να είναι ενσωματωμένο βρυσάκι για την αφαίρεση και συλλογή του δείγματος
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
 Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.










ΕΙΔΟΣ: ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ SECCHI. 5 TEMAXIA.
Κατασκευασμένος από υλικό που διευκολύνει τη χρήση κατά την ανάγνωση του βάθους στο οποίο είναι ορατός
Διάμετρος: 20 έως 30 cm
Βάρος: έως και 2 kg
Σχοινί με μετροταινία 10m
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
 Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.







ΤΜΗΜΑ 3: ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗΣ (ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ Α). 1 TEMAXIO.






Φορητή συσκευή μέτρησης άλγης σε επιφανειακά ύδατα, κατάλληλη για μετρήσεις πεδίου
Εύρος μέτρησης: 0 - 200 μg chl-a/l
Αναγνωσιμότητα: 0.1 μg chl-a/l
Δυνατότητα μέτρησης σε βάθος μέχρι και 10 μέτρα
Η μέτρηση να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 sec
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Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS για την καταγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων κάθε μέτρησης
Να παρέχει αυτόματη αντιστάθμιση για την θολερότητα
Οθόνη LCD με τέσσερα κουμπιά αφής και εξωτερικό υλικό κατασκευής με προστασία IP68
Θύρα USB
Καλώδιο ρεύματος και εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Βάρος 1.3 kg ή μικρότερο και διαστάσεις (H x Ø) 500x60 mm περίπου
Λογισμικό για την μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε H/Y
Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς, καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, , μαγνητική ράβδο, ειδικό μαντηλάκι για καθαρισμό, εξάρτημα για
μέτρηση σε ρηχά νερά, γράσο για τα βύσματα, βρόχο χειρός βιβλίο οδηγιών και σχοινί 10 μέτρων
Να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ. 2 TEMAXIA.















Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο, απλό στην χρήση του
Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια +/- 0,1 οC
Θερμοκρασίες αναφοράς 20 & 25 οC
Δυνατότητα μέτρησης και ολικών στερεών (TDS) σε περιοχές 0-19999 mg/l, με σχετική ακρίβεια +/- 0,5%
Περιοχές μετρήσεων αγωγιμότητας: 0,1μS - 200 mS/cm
Σχετική ακρίβεια μετρήσεων αγωγιμότητας 0,5 %
Διακριτική ικανότητα αγωγιμότητας: έως 0,01 μS/cm
Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης (datalogging) έως 50 σημείων
Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54
Αυτόματη βαθμονόμηση
Επιλεγόμενη σταθερά κυψελίδας
Να συνοδεύεται από στήριγμα κυψελίδας, κυψελίδα με σταθερά Κ=1,0, ρυθμιστικά διαλύματα 1413 μS /cm και εγχειρίδιο λειτουργίας
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Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών (2) ετών τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
 Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.



ΕΙΔΟΣ: ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ. 1 TEMAXIO.


















Εργαστηριακό πεχάμετρο, απλό στην χρήση του
Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική ακρίβεια +/- 0,1 οC
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη ή χειροκίνητη, αναλόγως αν περιλαμβάνεται ενσωματωμένο στο ηλεκτρόδιο pΗ και ηλεκτρόδιο αντιστάθμισης
θερμοκρασίας
Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής σε περιοχές μετρήσεων –1500 έως + 1500 mV, με διακριτική ικανότητα 0,1 mV και σχετική ακρίβεια +/0,05% ή 0,2 mV
Με δυνατότητα αποθήκευσης (log in) έως 50 σημείων
Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες βαθμονόμησης
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54
Αυτόματη βαθμονόμηση με έως 3 σημεία
Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση
Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, στήριγμα ηλεκτροδίου, ρυθμιστικά διαλύματα pH και εγχειρίδιο λειτουργίας
Λειτουργία στα 220V
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 5 TEMAXIA.
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Φορητό πολυπαραμετρικό σύστημα, απλό στην χρήση του
Ψηφιακές ενδείξεις
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές για την ταυτόχρονη σύνδεση δύο αισθητηρίων μέτρησης
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη
Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00 με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01/0,001 και ακρίβεια έως +/- 0,002
Δυνατότητα μέτρησης αγωγιμότητας σε περιοχές 0,01 μS-400 mS/cm, και διακριτική ικανότητα έως 4 ψηφίων. H σχετική ακρίβεια της αγωγιμότητας να είναι
έως +/- 0,5%
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής mV σε περιοχές μετρήσεων –1500 έως + 1500 mV, με διακριτική ικανότητα 0,1 mV και σχετική ακρίβεια
έως 0,2 mV
Δυνατότητα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου (DO) σε περιοχές 0,00-20 mg/l και διακριτική ικανότητα 0,1/0,01. H σχετική ακρίβεια της μέτρησης DO να είναι
έως +/- 1,0%
Για όλα τα ψηφιακά αισθητήρια μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου να υπάρχει αισθητήριο μέτρησης της βαρομετρικής πίεσης, για αυτόματη διόρθωση της
μέτρησης
Δυνατότητα μέτρησης και αλατότητας (σε περιοχές 0-42 ppt), με διακριτική ικανότητα 0,01 και σχετική ακρίβεια έως +/-0,1
Δυνατότητα μέτρησης TDS σε περιοχές 0-50 ppt. H σχετική ακρίβεια της μέτρησης TDS είναι έως +/- 0,5%
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων -5 έως 105 οC τουλάχιστον, με διακριτική ικανότητα 0,1 οC για την περιοχή έως 100 οC. Η
σχετική ακρίβεια θερμοκρασίας να είναι έως +/- 0,1 οC
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις GLP (5000 Data Logging points)
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67
Έξοδος RS 232 ή USB
Να συνοδεύεται από τα παρακάτω αισθητήρια μέτρησης:
Αισθητήριο pH με πλαστικό σώμα, με μήκος καλωδίου 3m
Αισθητήριο αγωγιμότητας με πλαστικό σώμα, με μήκος καλωδίου 3m
Αισθητήριο διαλυμένου οξυγόνου από ανοξείδωτο χάλυβα, με μήκος καλωδίου 30m
Να περιλαμβάνει πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς, πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα για τον μετρητή ανθεκτικό στα χτυπήματα, αναλυτικές οδηγίες
λειτουργίας και οποιαδήποτε μικροεξαρτήματα απαραίτητα για τη λειτουργία του οργάνου
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΕΙΔΟΣ: ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ. 1 TEMAXIO.
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Φορητό πεχάμετρο, απλό στη χρήση του
Ψηφιακές ενδείξεις
Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων τουλάχιστον 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 οC και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,3 οC
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη
Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 τουλάχιστον και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής σε περιοχές μετρήσεων –1500 έως + 1500 mV τουλάχιστον, με διακριτική ικανότητα 0,1 mV και σχετική
ακρίβεια έως 0,2 mV
Με δυνατότητα αποθήκευσης (log in) 50 σημείων τουλάχιστον
Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες βαθμονόμησης
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67
Αυτόματη βαθμονόμηση με 3 σημεία τουλάχιστον
Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH και εγχειρίδιο λειτουργίας
Με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα
Με ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
Λειτουργία με μπαταρίες καθώς και προαιρετική δυνατότητα λειτουργίας στα 220V με το κατάλληλο καλώδιο
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΕΙΔΟΣ: ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ. 1 TEMAXIO.












Φορητό αγωγιμόμετρο, απλό στη χρήση του
Ψηφιακές ενδείξεις
Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 οC και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,3 οC
Δυνατότητα μέτρησης ολικών στερεών (TDS) σε περιοχές 0-19999 mg/l τουλάχιστον, με σχετική ακρίβεια έως +/- 0,5
Περιοχές μετρήσεων αγωγιμότητας: 0 μS -200 mS/cm
Σχετική ακρίβεια μετρήσεων αγωγιμότητας έως +/- 0,5 %
Διακριτική ικανότητα αγωγιμότητας: 2 δεκαδικά, όπου είναι αυτό δυνατό
Με δυνατότητα αποθήκευσης (datalogging) 50 σημείων τουλάχιστον
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67
Λειτουργία με μπαταρίες, καθώς και προαιρετική δυνατότητα λειτουργίας στα 220V (με το κατάλληλο καλώδιο)
Με ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς
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Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
 Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.
 Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.



TMHMA 6: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD ΜΕ 12 ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ
ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ. 2 ΣΕΤ.
Μανομετρική συσκευή BOD χωρίς τη χρήση υδραργύρου αλλά με ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης
Να συνοδεύεται από ειδικό κοντρόλ (με χρήση IR-transmitter ή αντίστοιχο) ο οποίος να διαθέτει μεγάλη οθόνη με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων
Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης και ομαδοποιημένης έναρξης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αποθήκευσης έως 100 διαφορετικών κεφαλών
μέτρησης
 Να εκτελεί αυτόματο υπολογισμό και γραφική απεικόνιση του BOD
 Να περιλαμβάνει κεφαλές οι οποίες να επικοινωνούν απευθείας με ειδικό κοντρόλ, και να αναγνωρίζονται άμεσα με ταυτόχρονη μεταφορά δεδομένων
 Οι κεφαλές να μπορούν να αποθηκεύσουν έως 360 data set
 Οι κεφαλές να διαθέτουν ειδική λειτουργία σε περίπτωση που η θερμοκρασία του δείγματος είναι πολύ χαμηλή η εκκίνηση της μέτρησης καθυστερεί
(τουλάχιστον για 4 ώρες) μέχρι η θερμοκρασία να φθάσει σε μια σταθερή τιμή
 Να διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις μέτρησης στην περιοχή μέτρησης 0 - 4000 mg/L BOD και να περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
τουλάχιστον:
▪ Να διαθέτει μηχανισμό ανάδευσης έξι (6) θέσεων (220V) τουλάχιστον
▪ Να διαθέτει δώδεκα (12) ανεξάρτητες μονάδες measuring heads για 6 δείγματα τουλάχιστον
▪ Να διαθέτει δώδεκα (12) σκουρόχρωμες φιάλες των 500 ml τουλάχιστον
▪ Να διαθέτει ταμπλέτες αλκάλεως (NaOH) για την απορρόφηση του CO2
▪ Να διαθέτει inhibitor για τις παρεμβολές μικροβίων προσιτά σε άζωτο
▪ Να διαθέτει έξι (6) μαγνήτες ανάδευσης τουλάχιστον
▪ Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον γυάλινες ογκομετρικές φιάλες στα 164 και 432ml
▪ Να διαθέτει ράβδο απομάκρυνσης μαγνητών
▪ Να διαθέτει μπλοκ από χαρτί mm για τον σχεδιασμό της καμπύλης BOD (Q,A)
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον
Επωαστικός θάλαμος





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Επωαστικός θάλαμος κατασκευασμένος από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό
Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ρυθμιζόμενο εύρος: από 10 οC έως 40οC με αναγνωσιμότητα 0,1 οC
Να διαθέτει δύο ράφια και να έχει δυνατότητα υποδοχής μέχρι 24 δείγματα για μέτρηση BOD





Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης και επισκευών.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

TMHMA 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 TEMAXIO.




Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας για ταυτόχρονο προσδιορισμό ανιόντων και κατιόντων σε δείγματα νερού με χρήση αυτόματου
δειγματολήπτη.
Όλα τα μέρη του συστήματος που έρχονται σε επαφή με το δείγμα και τα διαλύματα έκλουσης να είναι από χημικώς αδρανή υλικά χωρίς μεταλλικά
στοιχεία και να είναι συμβατά με υδατικά διαλύματα με pH από 0,00 έως 14,00.
Το σύστημα να περιλαμβάνει δύο (2) κατά προτίμηση ανεξάρτητες μονάδες ιοντικής χρωματογραφίας, η κάθε μία από τις οποίες να διαθέτει τουλάχιστον
αντλία, σύστημα απαέρωσης κενού, ηλεκτρική βαλβίδα εισαγωγής δείγματος, κλίβανο στηλών, μονάδα χημικής συμπίεσης, αγωγιμομετρικό ανιχνευτή,
ανιχνευτή διαρροών.

Ελάχιστες προδιαγραφές του συστήματος:
1. Δύο (2) αντλίες
Η κάθε αντλία να διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
1.1.

Να είναι δύο (2) εμβόλων με μεταβαλλόμενη ταχύτητα

1.2.

Περιοχή ροών από 0,00 έως τουλάχιστον 5,00 ml/min, χωρίς αλλαγή κεφαλών αντλίας, με βήμα 0,01 ml/min ή μικρότερο

1.3.

Ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις έως τουλάχιστον 5000 psi.

1.4.

Ακρίβεια ροής (flow accuracy) ίση ή καλύτερη από 0,1%

1.5.

Eπαναληψιμότητα ροής (flow precision) ίση ή καλύτερη από 0,1%
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1.6.

Δυνατότητα χρήσης στηλών διαμέτρου τουλάχιστον 2 – 5 mm

1.7.

Να συνοδεύεται απαραιτήτως από σύστημα απαέρωσης διαλυτών με κενό.

1.8.

Δυνατότητα συνεχούς εκπλύσεως των δακτυλίων στεγανοποίησης των εμβόλων.

2. Δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής δείγματος
2.1.

Δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής δείγματος, τύπου Rheodyne ή αντίστοιχου οι οποίες να ενεργοποιούνται ηλεκτρικά.

3. Δύο (2) Θερμοστατούμενοι κλίβανοι στηλών
3.1.

Περιοχή λειτουργίας τουλάχιστον έως 60οC.

3.2.

Ικανότητα υποδοχής στήλης μήκους τουλάχιστον 25cm με προστήλες μήκους τουλάχιστον 50mm.

4. Σύστημα χημικής συμπίεσης
4.1.

Δύο (2) μονάδες χημικής συμπίεσης (suppressors), μία για ανάλυση ανιόντων και μία για ανάλυση κατιόντων.

4.2.
Οι μονάδες χημικής συμπίεσης (suppressors), να διαθέτουν ικανότητα αυτόματης αναγέννησης κατά τη διάρκεια της ανάλυσης χωρίς την χρήση
επιπρόσθετου διαλύματος αναγέννησης πέραν του εκλουστικού διαλύματος.

5. Δύο (2) Αγωγιμομετρικοί ανιχνευτές
Ο κάθε ανιχνευτής να διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
5.1.

Εύρος λειτουργίας από 0 έως τουλάχιστον 15.000 μS και ψηφιακή έξοδο σήματος

5.2.

Θερμοστατούμενη κυψελίδα με όγκο ίσο ή μικρότερο από 1 μL

5.3.

Διακριτική ικανότητα (resolution) ίση ή καλύτερη από 0,0025 nS/cm σε όλη την περιοχή λειτουργίας του ανιχνευτή

5.4.

Θόρυβος ο μικρότερος δυνατός σε όλη ή όλες περιοχές λειτουργίας του συστήματος

6. Δύο (2) μονάδες ανίχνευσης διαρροών
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7. Αυτόματος Δειγματολήπτης
7.1.

Να είναι ηλεκτρονικής λειτουργίας και να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό του συστήματος

7.2.

Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 φιαλιδίων όγκου της τάξεως των 5 ml

7.3.

Ικανότητα έγχυσης όγκου δείγματος τουλάχιστον από 0,1 έως 5ml

7.4.

Θα εκτιμηθεί η ικανότητα διήθησης των δειγμάτων κατά προτίμηση με φίλτρα ενσωματωμένα στα πώματα των φιαλιδίων

7.5.

Να συνοδεύεται από 250 φιαλίδια όγκου της τάξεως των 5 ml

7.6.
Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής για προσυγκέντρωση δείγματος και απομάκρυνση υποστρώματος καθώς και για εναλλαγή εισαγωγής μεγάλων και
μικρών όγκων δείγματος

8. Σύστημα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων
8.1.

Λογισμικό το οποίο να ελέγχει και προγραμματίζει πλήρως όλα τα μέρη του συστήματος

8.2.

Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows

8.3.

Πλήρεις λειτουργίες ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού

8.4.

Να υποστηρίζει την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών βελτιστοποίησης μεθόδων και αποτελεσμάτων.

8.5.

Να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής GLP.

8.6.
Να υπάρχουν αποθηκευμένες αναλυτικές μέθοδοι για αναλύσεις ανιόντων και κατιόντων για τις διαθέσιμες στήλες του κατασκευαστή με ικανότητα
αυτόματης ανάκλησης
8.7.

Δυνατότητα αυτοματοποιημένης διακρίβωσης του οργάνου

8.8.

Να περιλαμβάνεται ανεξάρτητος υπολογιστής κατάλληλος για τη λειτουργία του συστήματος και έγχρωμος εκτυπωτής laser







Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την
εγκατάσταση του συστήματος
Να περιλαμβάνεται χρωματογραφική στήλη με αντίστοιχη προστήλη για τον προσδιορισμό ανιόντων. Να κατατεθούν σχετικά χρωματογραφήματα
Να περιλαμβάνεται χρωματογραφική στήλη με αντίστοιχη προστήλη για τον προσδιορισμό κατιόντων. Να κατατεθούν σχετικά χρωματογραφήματα
Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύος τουλάχιστον δύο ετών
Να γίνει πλήρης εγκατάσταση του συστήματος
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Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του συστήματος για μία επταετία
(7ετία) τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με
πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου συστήματος.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του συστήματος.

ΕΙΔΟΣ: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ. 1 TEMAXIO.

Φασματοφωτόμετρο ορατού / υπεριώδους (UV-Vis), με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Oπτικό σύστημα με δύο ανιχνευτές
2. Λυχνία ξένου με εγγύηση χρόνου ζωής τουλάχιστον 3 ετών
3. Το όργανο να έχει ικανότητα αξιόπιστων μετρήσεων ακόμα και με ανοικτό το κάλυμμα του χώρου δειγμάτων
4. Περιοχή μηκών κύματος τουλάχιστον από 190 έως 1100 nm
5. Εύρος σχισμής ίσο ή μικρότερο από 1,5 nm
6. Ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη (μικρότερη) από + 0,5 nm
7. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη (μικρότερη) από + 0,1 nm
8. Ξένο φως ίσο ή καλύτερο (λιγότερο) από: 0,05 %Τ σε μήκη κύματος περίπου 220 nm και 370 nm
9. Περιοχή απορροφήσεων (Abs) τουλάχιστον + 4 Αbs
10.Φωτομετρική σταθερότητα ίση ή καλύτερη από 0,0004 Αbs / ώρα
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11.Φωτομετρική επαναληψιμότητα: μέγιστη απόκλιση σε 0,5 Abs ίση ή μικρότερη από 0,003 Αbs και μέγιστη απόκλιση σε 1 Abs ίση ή μικρότερη από 0,004 Αbs
12.Υψηλή ταχύτητα σαρώσεων έως τουλάχιστον 24.000 nm /min
13.Μέγιστος ρυθμός λήψης δεδομένων ίσος η μεγαλύτερος από 80 σημεία / sec
14.Ευρεία περιοχή εξαρτημάτων για τοποθέτηση μέσα στον χώρο δείγματος και εκτός του χώρου δείγματος, συνδεδεμένα με οπτικές ίνες
15.Να συνοδεύεται από υποδοχέα τετράγωνων κυψελίδων οπτικής διαδρομής έως 100mm
16.Ικανότητα υποδοχής εξαρτήματος με οπτικές ίνες (probe) για μέτρηση υγρών δειγμάτων με μεταβαλλόμενη οπτική διαδρομή
17.Το όργανο να συνοδεύεται από λογισμικό για τον πλήρη έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων και φασμάτων
18.Το όργανο να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας
Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών
Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης
Ο προμηθευτής να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 17025 για φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία).
Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ. 1 TEMAXIO.
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Διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, πληκτρολόγιο και έγχρωμη οθόνη αφής 7’’ TFT (800x840) περίπου για τον προγραμματισμό των παραμέτρων
κάθε ανάλυσης και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της αντίθεσης.
Η περιοχή μήκους κύματος να είναι από 320 έως 1100nm τουλάχιστον
Με ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από 1,5nm στην περιοχή 340-900 nm
Επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±0,1nm
Διακριτική ικανότητα (ανάλυση μήκους κύματος): 1nm
Να διαθέτει αυτόματη βαθμονόμηση μήκους κύματος
Αυτόματη επιλογή του μήκους κύματος, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης
Η πηγή φωτός να προέρχεται από λυχνία αλογόνου
Με φωτομετρικό εύρος μέτρησης ±3Αbs
Φωτομετρική Ακρίβεια: 5mAbs από 0-0,5Αbs, 1% από 0,5-2,0Abs.
Φωτομετρική Γραμμικότητα: <0.5% έως 2Abs, ≤1% εάν >2,0Abs
Το μήκος οπτικής διαδρομής να είναι έως 50mm
Να διαθέτει τεχνολογία δέσμης αναφοράς για την αντιστάθμιση του σήματος λόγω της γήρανσης της λυχνίας και των διακυμάνσεων της τάσης
Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη και τα αποτελέσματα της κάθε μετρήσεως να μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες συγκέντρωσης, σε μονάδες
απορρόφησης (Abs), ή σε μονάδες % διαπερατότητας (%Τ).
Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης μήκους κύματος και χρόνου
Να διαθέτει μνήμη περισσότερων από 220 αναλυτικών μεθόδων – καμπύλων αναφοράς, με αυτόματη ανάκληση με πληκτρολόγηση κωδικού ή ανάγνωση
κωδικού bar-code, ανάλογα με την επιλεγόμενη μέθοδο, για αναλύσεις νερών, αποβλήτων κλπ.
Να διαθέτει τεχνολογία τύπου RFID (Radio Frequency Identification) ή αντίστοιχη στο φασματοφωτόμετρο μέσω της οποίας να γίνεται η αναβάθμιση των
μεθόδων μέτρησης. Τα απαιτούμενα δεδομένα βαθμονόμησης να ενσωματώνονται στην ετικέτα της συσκευασίας. Το φωτόμετρο να καθοδηγεί τον χειριστή
να κρατήσει τη συσκευασία μπροστά στην μονάδα και στη συνέχεια το σύστημα να ενημερώνεται αυτόματα.
Να διατίθενται πιστοποιητικά παρτίδας για τεκμηρίωση σύμφωνα με GMP/GLP τα οποία να βρίσκονται στην ετικέτα στη συσκευασία του τεστ φιαλιδίου και
απευθείας διαθέσιμα στο φασματοφωτόμετρο.
Να διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης των ληγμένων αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη προειδοποίηση για την ακούσια χρήση των αντιδραστηρίων μετά την
λήξη τους. Ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης να τεκμηριώνονται μαζί με το αποτέλεσμα της μέτρησης και είναι άμεσα διαθέσιμα
Τα δείγματα να μπορούν να είναι ιχνηλάσιμα και οι πληροφορίες όπως σημείο δειγματοληψίας, ώρα δειγματοληψίας και δειγματολήπτης κ.λ.π συνδέονται
με τα στοιχεία της μέτρησης
Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογίας C:N:P, ορισμού οριακών τιμών και παρακολούθησης αυτών οπτικά και ηχητικά
Να υπάρχει άμεση, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του φασματοφωτομέτρου και του ψηφιακού ελεγκτή διευκολύνεται η σύγκριση των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων συνεχούς μέτρησης, καθώς επίσης και η ρύθμιση και βαθμονόμηση των αισθητηρίων συνεχούς μέτρησης
απευθείας από το φασματοφωτόμετρο
Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού από το φασματοφωτόμετρο μετρήσεων πρότυπων και δημιουργία στο φωτόμετρο των διαγραμμάτων ελέγχου
λαμβάνοντας προειδοποίηση όταν η μέτρηση είναι εκτός των ορίων που έχετε θέσει.
Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί έως και 100 επί πλέον μεθόδους και πρότυπες καμπύλες αναφοράς, κατασκευασμένες από τον χειριστή.
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Να παρέχει λειτουργικά τη δυνατότητα στον χειριστή δημιουργίας προτύπων καμπυλών, μετρήσεων σε παραμέτρων κινητικών αντιδράσεων, μετρήσεων σε
προεπιλεγμένα μήκη κύματος.
Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 2000 δεδομένων μέτρησης τουλάχιστον (αποτέλεσμα, ημερομηνία, ώρα, ID χειριστή, ID δείγματος)
Να διαθέτει τουλάχιστον δυο εξόδους USB τύπου Α ή αντίστοιχους για σύνδεση με Η/Υ, USB stick, εξωτερικό πληκτρολόγιο κ.ά. και μια έξοδο USB τύπου Β ή
αντίστοιχους για σύνδεση με εκτυπωτή. Μια θύρα Ethernet για την σύνδεση του με δίκτυα χωρίς την απαίτηση επιπλέον λογισμικού.
Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλους τους τύπους κυψελίδων, όπως κυλινδρικές κυψελίδες 13mm, ορθογώνιες οπτικής διαδρομής 10mm, 50mm,
τετράγωνες 1” και κυλινδρικές 1
Να διαθέτει ειδικό σύστημα περιστροφής της κυψελίδας για την ταυτόχρονη παράθεση δέκα μετρήσεων του ίδιου δείγματος (10-fold measurement). Με τον
τρόπο αυτό η ακρίβεια μέτρησης να μην επηρεάζεται από τυχαίες φθορές της κυψελίδας ή άλλες παρεμποδίσεις (δακτυλικά αποτυπώματα, ελλιπής
καθαρισμός της κυψελίδας.
Τροφοδοσία: 220V/50Hz
Να διαθέτει ελληνικό μενού πλοήγησης και εμφάνισης των αποτελεσμάτων
Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογίες μέτρησης σε ηλεκτρονική μορφή στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
Το υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, πλήρες και πρόσφατης κατασκευής.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.
Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

Για όλα τα τμήματα, τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και εγκατάστασης-συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν
τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Για τα είδη όλων των Τμημάτων, ο ποιοτικός έλεγχος δύναται να περιλαμβάνει, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής και ανάλογα με την φύση του υπό
προμήθεια είδους, είτε μακροσκοπικό έλεγχο ή εργαστηριακή εξέταση ή δοκιμές.
Χρόνοι παράδοσης
Η παράδοση του εξοπλισμού για το σύνολο των ειδών θα γίνει εφάπαξ, εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Ο τόπος υλοποίησης/ παράδοσης είναι οι εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων στη Θέρμη, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας, Τ.Κ.
57001 για όλα τα τμήματα της σύμβασης πλην του Τμήματος 4 και μέρους των Τμημάτων 1, 7 και 8 για τα οποία η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην Κηφισιά Αττικής, Όθωνος 100, ΤΚ 14562.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 140.435,40
Εκτιμώμενη αξία κάθε Τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:
ΤΜΗΜΑ 1 : 20.800,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 2 : 23.987,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 3 : 6.585,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4 : 2.000,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 5 : 13.920,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 6 : 16.746,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 7 : 55.542,40 ευρώ
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
ΤΜΗΜΑ 1: Οπτικός εργαστηριακός εξοπλισμός
Περιγραφή

Απαιτούμενη
ποσότητα

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ, ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ
1 ΣΕΤ
15.800,00
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ.
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
5.000,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ.
Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 1: 20.800,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

15.800,00

5.000,00

ΤΜΗΜΑ 2: Δειγματολήπτες νερού
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Σύνολο

Απαιτούμενη
ποσότητα

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

8.611,00

17.222,00

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
4 ΤΕΜΑΧΙΑ
NISKIN Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ

1.000,00

4.000,00

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ SECCHI

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

186,00

930,00

ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

367,00

1.835,00

Περιγραφή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ IWS Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ

ΝΕΡΟΥ

(χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 2: 23.987,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 3: Φορητά όργανα μέτρησης βιολογικών παραμέτρων
Απαιτούμενη
ποσότητα

Περιγραφή
ΦΟΡΗΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
(ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ Α)

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΛΓΗΣ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)
6.585,00

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)
6.585,00

Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 3: 6.585,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 4: Εργαστηριακά όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων
Περιγραφή

Απαιτούμενη
ποσότητα

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

750,00

1.500,00

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

500,00

500,00
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Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 4: 2.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 5: Φορητά όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων
Σύνολο

Απαιτούμενη
ποσότητα

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

2.500,00

12.500,00

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

590,00

590,00

ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

830,00

830,00

Περιγραφή

(χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 5: 13.920,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

TMHMA 6: Εργαστηριακά όργανα μέτρησης Βιολογικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου
Περιγραφή

Απαιτούμενη
ποσότητα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BOD ΜΕ 12
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ
2 ΣΕΤ
ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ.

Σύνολο

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

8.373,00

(χωρίς
ΦΠΑ)

16.746,00

Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 6: 16.746,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

TMHMA 7: Εργαστηριακά όργανα μέτρησης ανιόντων – κατιόντων
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Σύνολο

Απαιτούμενη
ποσότητα

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

45.000,00

45.000,00

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

7.000,00

7.000,00

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

3.542,40

3.542,400

Περιγραφή

(χωρίς
ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Τμήματος 7: 55.542,40 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. 1 ΣΕΤ.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Εργαστηριακό ανάστροφο μικροσκόπιο, κατάλληλο για τη
διερεύνηση βιολογικών παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο,
αντίθεση φάσης και φθορισμό.
Οπτικά ρυθμισμένα στο άπειρο
Με βάση βαριάς κατασκευής επί της οποίας να είναι
προσαρμοσμένοι ομοαξονικά ο μεγαλομετρικός και ο
μικρομετρικός κοχλίας εστίασης. Το σύστημα εστίασης να έχει
ακρίβεια της τάξης του 1μm.
Με ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης τοποθετημένους χαμηλά ώστε
η συνεχής χρήση τους να μην αποτελεί παράγοντα καταπόνησης
του χειριστή.
Με χειριστήρια, για την μετακίνηση της τράπεζας, τη ρύθμιση της
έντασης του φωτός και την εισαγωγή φίλτρων, σε απόσταση λίγων
εκατοστών από τους κοχλίες εστίασης.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Με τριοφθάλμια κεφαλή με κλίση 45˚, με δυνατότητα ρύθμισης της
διακορικής απόστασης μεταξύ 55 και 75 mm. Να έχει δυνατότητα
περιστροφής κατά 360˚. Να διαθέτει έξοδο για προσαρμογή
συστημάτων φωτογράφησης με διπλή επιλογή κατανομής του
φωτός 100/0 , 0/100 σε προσοφθάλμιους / φωτογραφική έξοδο
αντίστοιχα. Η έξοδος της κάμερας να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο
του χρήστη προς το δείγμα
Με περιστρεφόμενο σύστημα περικοχλίωσης των αντικειμενικών
φακών τουλάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων, με δυνατότητα
περιστροφής 360° προς τις δύο διευθύνσεις με κατάλληλη κλίση
ώστε να είναι ελεύθερη η εναλλαγή τους για το εύρος μετακίνησης
εστίασης.
Με πυκνωτή S40/0,45 κατάλληλο για φωτεινό πεδίο , αντίθεση
φάσης και αντίθεση Hoffmann ή αντίστοιχη, με απόσταση εργασίας
40mm και εστιακό άνοιγμα 0,45. Να φέρει διάφραγμα ίριδας και
φορέα με δακτυλίους για αντίθεση φάσης. Να μπορεί να
μετακινείται κατακόρυφα. Το μικροσκόπιο μελλοντικά να έχει
δυνατότητα να εξοπλιστεί με πυκνωτή μεγαλύτερης απόστασης
εργασίας S80/0.35.
Με σταθερή τράπεζα παρασκευάσματος, διαστάσεων 247x230mm
περίπου, η οποία να φέρει σύστημα μετακίνησης των δειγμάτων
κατά τους άξονες Χ και Υ με διαδρομή 128x83mm περίπου. Να
φέρει σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων κατάλληλο για
petri dish διαμέτρου 24-92mm, φλασκών και κοινών
αντικειμενοφόρων πλακών.
Με φωτιστική πηγή LED ισχύος 10 Watt με μεγάλη διάρκεια ζωής
50.000 ωρών περίπου και χαμηλή τάση λειτουργίας 5 Volt. Εκ
κατασκευής επικεντρωμένο φωτισμό με μεγάλη φωτεινότητα για
όλους τους φακούς και έξυπνο σύστημα απενεργοποίησης σε
περίπτωση που παραμείνει ανενεργό. Η τάση τροφοδοσίας των
φωτιστικών πηγών να ρυθμίζεται με ροοστάτη προσαρμοσμένο
στη βάση.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να προσφερθεί με τέσσερις αντικειμενικούς φακούς ρυθμισμένους
στο άπειρο, επίπεδους αχρωματικούς, κατάλληλους για φωτεινό
πεδίο, αντίθεση φάσης και φθορισμό (βλ. επιπλέον χαρακτηριστικά
φακών παρακάτω)
Αντικειμενικοί φακοί:

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Αντικειμενικός φακός 10x/0,25 Ph1 με απόσταση εργασίας
τουλάχιστον 17mm
Αντικειμενικός φακός 20x/0,35 Ph1 με διόρθωση καλυπτρίδας 0 –
2 mm και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 6,9 mm
Αντικειμενικός φακός 40x/0.55 Ph2 με διόρθωση καλυπτρίδας 0 –
2 mm και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 3.3-1.9 mm
N PLAN 63x/0.80 και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0.26mm

ΝΑΙ

Να προσφερθεί με ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10x/20 mm, με
ρύθμιση για την ανισομετρωπία του παρατηρητή και στους δυο
φακούς, κατάλληλο και για διοπτροφόρους.
Να διαθέτει υποδοχέα φίλτρων φθορισμού στην βάση του
μικροσκοπίου, ο οποίος να έχει δυνατότητα τοποθέτησης έως και
τριών τουλάχιστον φίλτρων φθορισμού.
Να διαθέτει φωτισμό με πηγή στερεάς κατάστασης (Solid State) με
μήκος κύματος 365 nm κατάλληλο για εφαρμογές φθορισμού. Να
μην απαιτεί επικέντρωση και να διαθέτει σύστημα αυξομείωσης
της έντασης. Η διάρκεια ζωής του να είναι τουλάχιστον 10.000
ώρες.
Να διαθέτει σύστημα φίλτρων φθορισμού με φάσμα διέγερσης
από 350 nm έως 390 nm περίπου και φάσμα εκπομπής LP 425nm
Να είναι έτοιμο και να φέρει τις απαιτούμενες υποδοχές για να
δεχτεί συστήματα όπως μικροχειριστήρια και φίλτρα για Integrated
modulation contrast (IMC) ή αντίστοιχη
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να προσφερθεί έγχρωμη ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας και
λογισμικό ανάλυσης της εικόνας του ιδίου κατασκευαστικού οίκου
με το προσφερόμενο μικροσκόπιο για απόλυτη συμβατότητα και
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας:

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Η κάμερα μικροσκοπίας να είναι ειδικά σχεδιασμένη για
εφαρμογές μικροσκοπίας. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας να είναι
σε πραγματικό χρόνο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να εστιάσει
και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας
την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης
του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.
Η κάμερα να επιτρέπει λήψη κανονικής ανάλυσης 5 Megapixel
(2592*1944 pixel περίπου) με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης
στην οθόνη του υπολογιστή τουλάχιστον έως 1600 x 1200 pixel και
ανάλυση 1920 x 1080 pixel περίπου (full HD) χωρίς χρήση Η/Υ
απευθείας σε οθόνη HD
Η συχνότητα ανανέωσης της εικόνας της κάμερας να είναι
τουλάχιστον 24 fps σε ανάλυση 1020 x 768 pixel περίπου, με χρήση
Η/Υ, και τουλάχιστον 30 fps σε ανάλυση 1920 x 1080 pixel περίπου,
χωρίς τη χρήση Η/Υ).
Η κάμερα μικροσκοπίας να διαθέτει αισθητήρα τύπου CMOS ή
αντίστοιχο με μέγεθος pixel 2,35μm περίπου
Η κάμερα να διαθέτει τουλάχιστον 24 Bit βάθος χρώματος για την
σωστή απόδοση των χρωμάτων.
Ο χρόνος έκθεσής της από 0.5 msec έως 500 msec

ΝΑΙ

Η κάμερα μικροσκοπίας να έχει μικρό μέγεθος και ελαφριά
κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (περίπου 250g)
Η κάμερα να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή μέσω USB και μέσω HDMI για απευθείας απεικόνιση
σε οθόνη HD (με ανάλυση full HD 1920 x 1080 pixel περίπου) χωρίς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
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Προδιαγραφές
Περιγραφή
τη χρήση Η/Υ. Να φέρει κάρτα μνήμης SD και εξωτερικό
τροφοδοτικό.
Να προσφερθεί λογισμικό, το οποίο θα προσφέρεται με την
κάμερα και θα ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της
ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον
εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να
αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης
μέσω των χαρακτηριστικών του μικροσκοπίου. Να επιτρέπει την
προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε
βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με
σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου.
Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μέτρησης
μήκους, σχολίων, δεικτών κ.ά. καθώς και εργαλεία για την
επεξεργασία χρωμάτων τόσο στην ζωντανή εικόνα όσο και στις
αποθηκευμένες εικόνες. Να επιτρέπει την προβολή ζωντανής
εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. Να
διαθέτει αντιπαραβολή μεταξύ ζωντανής και αποθηκευμένης
εικόνας, ή μεταξύ δύο αποθηκευμένων εικόνων
Να περιλαμβάνεται κατάλληλος φακός μεγέθυνσης 0.55x για την
προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

Υποχρεωτική
απαίτηση

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. 1 TEMAXIO.
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Προδιαγραφές
Περιγραφή
Εργαστηριακό στερεοσκόπιο, εργονομικού σχεδιασμού με οπτικό
σύστημα ακριβείας και εξοπλισμό για απεικόνιση φυσικών ή
τεχνιτών παρασκευασμάτων και αντικειμένων με τη βοήθεια της
μεγέθυνσης
Να διαθέτει οπτικό σύστημα Greenough, πλήρως αποχρωματικό,
διορθωμένο για σφάλματα όπως χρωματικές παραμορφώσεις,
καμπύλωση του οπτικού πεδίου, σφαιρική παραμόρφωση, και
ευκρίνεια με δυνατότητα έως και 500 ζευγών γραμμών ανά
χιλιοστό. Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον 12 mm
Να διαθέτει κλίμακα μεγέθυνσης από 6.1x έως 55x με λόγο
μεγέθυνσης 9:1 και χρήση προσοφθαλμίων φακών μεγέθυνσης 10x

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να διαθέτει αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 1x με εστιακή
απόσταση τουλάχιστον 122 mm

ΝΑΙ

Να διαθέτει προσοφθάλμιους φακούς 10x με οπτικό πεδίο 23 mm
κατάλληλους και για διοπτροφόρους

ΝΑΙ

Να διαθέτει τράπεζα μεγάλων διαστάσεων 320 mm (πλάτος) x 417
mm (βάθος) x 24 mm (ύψος) περίπου, κατάλληλη για προσπίπτων
φωτισμό με ειδική σχεδίαση για την απορρόφηση κραδασμών. Να
διαθέτει κυκλική επιφάνεια διαμέτρου 120 mm, με δυο όψεις
(λευκή/μαύρη).

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύστημα φωτισμού Led τύπου δακτυλίου ή αντίστοιχο,
με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών μεταξύ τμημάτων (π.χ
τέταρτο ή μισό τμήμα του δακτυλίου) με ελεύθερη εναλλαγή αυτών
για παρατήρηση με συνθήκες γωνιακού φωτισμού
Να διαθέτει μηχανισμό εστίασης ακριβείας με κολόνα ύψους
τουλάχιστον 300 mm και δυο κοχλίες αδρής εστίασης δεξιά
αριστερά του οργάνου.

ΝΑΙ

Να διαθέτει έγχρωμη ψηφιακή κάμερα ενσωματωμένη η οποία να
παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου. Πιο αναλυτικά να έχει τα

ΝΑΙ
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Προδιαγραφές
Περιγραφή

Υποχρεωτική
απαίτηση

εξής τεχνικά χαρακτηριστικά, γρήγορη με πλήρη χρωματισμό
εικόνας πραγματικού χρόνου.
Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα:
Η κάμερα να έχει δυνατότητα λήψης εικόνων κανονικής ανάλυσης
10 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης 1024x768
περίπου με ρυθμό ανανέωσης έως 35 fps
Η κάμερα να διαθέτει αισθητήρα τύπου CMOS ή αντίστοιχο, με
μέγεθος pixel 1.67 μm x 1.67μm περίπου
Να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να ενσωματώνει τις λειτουργίες
του στερεοσκοπίου και της ψηφιακής κάμερας σε ένα περιβάλλον
εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να
αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακής μικροφωτογράφισης
μέσω των χαρακτηριστικών του στερεοσκοπίου. Να επιτρέπει την
προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε
βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με
σχόλια, μετρήσεις και στοιχεία λειτουργίας του στερεοσκοπίου.
Επίσης να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μέτρησης
μήκους, σχολίων, δεικτών κ.ά, και να επιτρέπει την επεξεργασία
χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνες. Να έχει δυνατότητα
προβολής ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων
φωτογράφησης. Να διαθέτει αντιπαραβολή μεταξύ ζωντανής και
αποθηκευμένης εικόνας, ή μεταξύ δύο αποθηκευμένων εικόνων.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Προσφορά
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Παραπομπή
προμηθευτή

ΤΜΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ IWS Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Ειδικός ώστε να λαμβάνει ολοκληρωμένα δείγματα από τη στήλη
του νερού λιμνών και ταμιευτήρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ με μία μόνο λήψη
Να είναι εφοδιασμένος στο επάνω μέρος με μοτέρ το όποιο
ελέγχεται μέσω του ενσωματωμένου αισθητήρα πίεσης και μιας
μικρής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Αυτό θα εγγυηθεί την
πλήρη δειγματοληψία ολόκληρης τη στήλης του νερού έως το
επιθυμητό βάθος.
Να επιτρέπεται η λήψη του δείγματος από επιθυμητά βάθη που
επιλέγονται από τον χειριστή.
Να συνοδεύεται από το ανάλογο λογισμικό

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Η τροφοδοσία να προσαρμόζεται στο εξωτερικό μέρος σε
ξεχωριστό κάλυμμα.
Να έχει χωρητικότητα 2,5 lt περίπου

ΝΑΙ

Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, ακρυλικό,
τιτάνιο
Λειτουργία 20 περίπου συνεχόμενων χειρισμών χωρίς
επαναφόρτιση
Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 7 kg στον αέρα

ΝΑΙ

Μέγιστο βάθος λειτουργίας έως 100 μέτρα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σελίδα 78

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Περιγραφή
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας
Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion

ΝΑΙ

Να διαθέτει κουμπί άμεσης έναρξης- δυνατότητα επανάληψης
προηγούμενου σεναρίου δειγματοληψίας χωρίς να απαιτείται
επαναπρογραμματισμός
Να διαθέτει πλήρες πρωτόκολλο λειτουργίας

ΝΑΙ

Να διαθέτει σύνδεση Bluetooth με το τηλεχειριστήριο και
ηλεκτρονικό υπολογιστή
Να έχει δυνατότητα τηλεμετρίας μεγάλης απόστασης
ηλεκτρομηχανικά καλώδια
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

τον

ΝΑΙ

με

ΝΑΙ

τον
του

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ NISKIN Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ. 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Κατάλληλος για λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες και ταμιευτήρες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Να είναι τύπου Niskin ή αντίστοιχος
Να διαθέτει πολυανθρακικό σωλήνα δειγματοληψίας ο οποίος
ασφαλίζεται με δύο καπάκια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με
ειδικό λάστιχο. Τα καπάκια παραμένουν ανοικτά κατά τη βύθιση
του δειγματολήπτη στο νερό.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σελίδα 79

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Ο σωλήνας δειγματοληψίας να μην περιλαμβάνει καθόλου
μεταλλικά στοιχεία.
Να λειτουργεί με χρήση δρομέα τύπου “messenger” ή αντίστοιχο
από ανοξείδωτο χάλυβα για διάμετρο σχοινιού έως 6 mm ο οποίος
να περιλαμβάνεται στην προσφορά
Η συλλογή του δείγματος νερού να γίνεται με τη χρήση βρύσης που
βρίσκεται στο τελευταίο άκρο του δειγματολήπτη
Όλα τα συστατικά μέρη του να μπορούν εύκολα να
αντικατασταθούν
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ. 5 TEMAXIA.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Κατάλληλο για ποιοτική δειγματοληψία φυτοπλαγκτού σύμφωνο
με Apstein
Το υλικό του διχτυού να είναι κατάλληλο συνθετικό, ανθεκτικό στη
χρήση
Άνοιγμα ματιού (mesh size): 20 μm
Όλα τα μεταλλικά μέρη του διχτύου να προστατεύονται από τη
διάβρωση
Διάμετρος επάνω ανοίγματος κώνου διχτυού: 25 cm

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σελίδα 80

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Μήκος κώνου διχτυού: 50 cm

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Στο κάτω μέρος του διχτυού να είναι ενσωματωμένο βρυσάκι για
την αφαίρεση και συλλογή του δείγματος
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία).

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ SECCHI. 5 TEMAXIA.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Κατασκευασμένος από υλικό που διευκολύνει τη χρήση κατά την
ανάγνωση του βάθους στο οποίο είναι ορατός
Με διάμετρο από 20 έως 30 cm

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Βάρος έως και 2 kg

ΝΑΙ

Να διαθέτει σχοινί με μετροταινία 10m

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 3: ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗΣ (ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ Α). 1 TEMAXIO.
Σελίδα 81

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Φορητή συσκευή μέτρησης άλγης σε επιφανειακά ύδατα,
κατάλληλη για μετρήσεις πεδίου
Εύρος μέτρησης: 0 – 200 μg chl-a/l

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αναγνωσιμότητα: 0.1 μg chl-a/l

ΝΑΙ

Δυνατότητα μέτρησης σε βάθος έως και 10 μέτρα

ΝΑΙ

Η μέτρηση να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 sec

ΝΑΙ

Να διαθέτει ενσωματωμένο GPS για την καταγραφή των
γεωγραφικών συντεταγμένων κάθε μέτρησης
Να παρέχει αυτόματη αντιστάθμιση για την θολερότητα

ΝΑΙ

Να διαθέτει οθόνη LCD με τέσσερα κουμπιά αφής και εξωτερικό
υλικό κατασκευής με προστασία IP68
Να διαθέτει θύρα USB

ΝΑΙ

Να περιέχει καλώδιο ρεύματος και εσωτερική επαναφορτιζόμενη
μπαταρία
Το βάρος του να μη ξεπερνά τα 1.3 kg περίπου και οι διαστάσεις (H
x Ø) 500x60 mm περίπου
Να διαθέτει λογισμικό για τη μεταφορά και επεξεργασία
δεδομένων σε H/Y
Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς, καλώδιο φόρτισης και
μεταφοράς δεδομένων, μαγνητική ράβδο, ειδικό μαντηλάκι για
καθαρισμό, εξάρτημα για μέτρηση σε ρηχά νερά, γράσο για τα
βύσματα, βρόχο χειρός βιβλίο οδηγιών και σχοινί 10 μέτρων
Να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους
τουλάχιστον
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 82

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.
Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ. 2 TEMAXIA.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο, απλό στην χρήση του
Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές
μετρήσεων 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική
ακρίβεια +/- 0,1 οC
Θερμοκρασίες αναφοράς 20 & 25 οC

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα μέτρησης και ολικών στερεών (TDS) σε περιοχές 019999 mg/l, με σχετική ακρίβεια +/- 0,5%
Περιοχές μετρήσεων αγωγιμότητας: 0,1μS - 200 mS/cm

ΝΑΙ

Σχετική ακρίβεια μετρήσεων αγωγιμότητας 0,5 %

ΝΑΙ

Διακριτική ικανότητα αγωγιμότητας έως 0,01 μS/cm

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης (datalogging) έως 50 σημείων

ΝΑΙ

Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση

ΝΑΙ

Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 83

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Αυτόματη βαθμονόμηση

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Επιλεγόμενη σταθερά κυψελίδας

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από στήριγμα κυψελίδας, κυψελίδα με σταθερά
Κ=1,0, ρυθμιστικά διαλύματα 1413 μS /cm και εγχειρίδιο
λειτουργίας
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ. 1 TEMAXIO.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Εργαστηριακό πεχάμετρο, απλό στην χρήση του
Ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές
μετρήσεων 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 και σχετική
ακρίβεια +/- 0,1 οC
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη ή χειροκίνητη, αναλόγως αν
περιλαμβάνεται ενσωματωμένο στο ηλεκτρόδιο pΗ και ηλεκτρόδιο
αντιστάθμισης θερμοκρασίας

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 84

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με
επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 και σχετική ακρίβεια
έως +/- 0,01
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής σε περιοχές
μετρήσεων από –1500 έως + 1500 mV, με διακριτική ικανότητα 0,1
mV και σχετική ακρίβεια +/- 0,05% ή 0,2 mV
Με δυνατότητα αποθήκευσης (log in) έως 50 σημείων

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες
βαθμονόμησης
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 54

ΝΑΙ

Αυτόματη βαθμονόμηση με έως 3 σημεία

ΝΑΙ

Με ειδική ένδειξη όταν σταθεροποιηθεί η μέτρηση

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH με αντιστάθμιση
θερμοκρασίας, στήριγμα ηλεκτροδίου, ρυθμιστικά διαλύματα pH
και εγχειρίδιο λειτουργίας
Λειτουργία στα 220V

ΝΑΙ

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 5: ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Σελίδα 85

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 5 TEMAXIA.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Φορητό πολυπαραμετρικό σύστημα, απλό στην χρήση του
Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές για την ταυτόχρονη
σύνδεση δύο αισθητηρίων μέτρησης
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη

ΝΑΙ

Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00 με
επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01/0,001 και ακρίβεια έως
+/- 0,002
Δυνατότητα μέτρησης αγωγιμότητας σε περιοχές 0,01 μS-400
mS/cm, και διακριτική ικανότητα έως 4 ψηφίων. H σχετική ακρίβεια
της αγωγιμότητας είναι έως 0,5%
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής mV σε περιοχές
μετρήσεων –1500 έως + 1500 mV τουλάχιστον, με διακριτική
ικανότητα 0,1 mV και σχετική ακρίβεια έως 0,2 mV
Δυνατότητα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου (DO) σε περιοχές
0,00-20 mg/l και διακριτική ικανότητα 0,1/0,01. H σχετική ακρίβεια
της μέτρησης DO να είναι έως +/- 1,0%
Για όλα τα ψηφιακά αισθητήρια μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου
να υπάρχει αισθητήριο μέτρησης της βαρομετρικής πίεσης, για
αυτόματη διόρθωση της μέτρησης
Δυνατότητα μέτρησης και αλατότητας (σε περιοχές 0-42 ppt), με
διακριτική ικανότητα 0,01 και σχετική ακρίβεια έως +/-0,1
Δυνατότητα μέτρησης TDS σε περιοχές 0-50 ppt. H σχετική
ακρίβεια της μέτρησης TDS είναι έως +/- 0,5%
Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές
μετρήσεων -5 έως 105 οC τουλάχιστον, με διακριτική ικανότητα 0,1
οC για την περιοχή έως 100 οC. Η σχετική ακρίβεια θερμοκρασίας
είναι έως +/- 0,1 οC
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις GLP (5000 Data Logging points)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
Σελίδα 86

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές

Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Να διαθέτει έξοδο RS 232 ή USB

ΝΑΙ

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΝΑΙ

Περιγραφή

Αισθητήρια μέτρησης
1. Αισθητήριο pH με πλαστικό σώμα, με μήκος καλωδίου 3m

ΝΑΙ

2. Αισθητήριο αγωγιμότητας με πλαστικό σώμα, με μήκος
καλωδίου 3m
3. Αισθητήριο διαλυμένου οξυγόνου από ανοξείδωτο χάλυβα, με
μήκος καλωδίου 30m
Να περιλαμβάνει πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς, πλαστικό
προστατευτικό κάλυμμα για τον μετρητή ανθεκτικό στα
χτυπήματα, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και οποιαδήποτε
μικροεξαρτήματα απαραίτητα για τη λειτουργία του οργάνου
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του
προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ. 1 TEMAXIO.
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Φορητό πεχάμετρο, απλό στη χρήση του
Ψηφιακές ενδείξεις

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων
τουλάχιστον 0-100 οC, με διακριτική ικανότητα 0,1 οC και σχετική
ακρίβεια έως +/- 0,3 οC
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας αυτόματη

ΝΑΙ

Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με
επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 τουλάχιστον και
σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01
Δυνατότητα μέτρησης pΗ σε περιοχές 0,00 έως 14,00, με
επιλεγόμενη διακριτική ικανότητα 0,1/0,01 τουλάχιστον και
σχετική ακρίβεια έως +/- 0,01
Δυνατότητα μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής σε περιοχές
μετρήσεων –1500 έως + 1500 mV τουλάχιστον, με διακριτική
ικανότητα 0,1 mV και σχετική ακρίβεια έως 0,2 mV
Με δυνατότητα αποθήκευσης (log in) 50 σημείων τουλάχιστον

ΝΑΙ

Με ενδείξεις για την κατάσταση του ηλεκτροδίου και πληροφορίες
βαθμονόμησης
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67

ΝΑΙ

Αυτόματη βαθμονόμηση με 3 σημεία τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH και εγχειρίδιο λειτουργίας

ΝΑΙ

Με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα

ΝΑΙ

Με ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΝΑΙ

Λειτουργία με μπαταρίες καθώς και προαιρετική δυνατότητα
λειτουργίας στα 220V με το κατάλληλο καλώδιο
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του
προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΕΙΔΟΣ: ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ. 1 TEMAXIO.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Φορητό αγωγιμόμετρο, απλό στη χρήση του
Ψηφιακές ενδείξεις

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας σε περιοχές μετρήσεων 0-100 οC,
με διακριτική ικανότητα 0,1 οC και σχετική ακρίβεια έως +/- 0,3 οC
Δυνατότητα μέτρησης ολικών στερεών (TDS) σε περιοχές 0-19999
mg/l τουλάχιστον, με σχετική ακρίβεια έως +/- 0,5
Περιοχές μετρήσεων αγωγιμότητας: 0 μS -200 mS/cm

ΝΑΙ

Σχετική ακρίβεια μετρήσεων αγωγιμότητας έως +/- 0,5 %

ΝΑΙ

Διακριτική ικανότητα αγωγιμότητας: 2 δεκαδικά, όπου είναι αυτό
δυνατό
Με δυνατότητα αποθήκευσης (datalogging) 50 σημείων
τουλάχιστον
Σύμφωνο με τις απαιτήσεις ΙΡ 67

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Λειτουργία με μπαταρίες, καθώς και προαιρετική δυνατότητα
λειτουργίας στα 220V (με το κατάλληλο καλώδιο)
Με ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του
προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

TMHMA 6: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ. 2 ΣΕΤ.
Προδιαγραφές
Περιγραφή
Μανομετρική συσκευή BOD χωρίς τη χρήση υδραργύρου αλλά με
ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης
Να συνοδεύεται από ειδικό κοντρόλ (με χρήση IR-transmitter ή
αντίστοιχο) ο οποίος να διαθέτει μεγάλη οθόνη με τη γραφική
απεικόνιση των δεδομένων
Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης και ομαδοποιημένης έναρξης,
διαχείρισης, παρακολούθησης και αποθήκευσης έως 100
διαφορετικών κεφαλών μέτρησης

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να εκτελεί αυτόματο υπολογισμό και γραφική απεικόνιση του BOD

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Να περιλαμβάνει κεφαλές οι οποίες να επικοινωνούν απευθείας με
ειδικό κοντρόλ, και να αναγνωρίζονται άμεσα με ταυτόχρονη
μεταφορά δεδομένων
Οι κεφαλές να μπορούν να αποθηκεύσουν έως 360 data set

ΝΑΙ

Οι κεφαλές να διαθέτουν ειδική λειτουργία σε περίπτωση που η
θερμοκρασία του δείγματος είναι πολύ χαμηλή η εκκίνηση της
μέτρησης καθυστερεί (τουλάχιστον για 4 ώρες) μέχρι η
θερμοκρασία να φθάσει σε μια σταθερή τιμή
Να διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις μέτρησης στην
περιοχή μέτρησης 0 - 4000 mg/L BOD και να περιλαμβάνει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά τουλάχιστον:
Να διαθέτει μηχανισμό ανάδευσης έξι (6) θέσεων (220V)
τουλάχιστον
Να διαθέτει δώδεκα (12) ανεξάρτητες μονάδες measuring heads
για 6 δείγματα τουλάχιστον
Να διαθέτει δώδεκα (12) σκουρόχρωμες φιάλες των 500 ml
τουλάχιστον
Να διαθέτει ταμπλέτες αλκάλεως (NaOH) για την απορρόφηση του
CO2
Να διαθέτει inhibitor για τις παρεμβολές μικροβίων προσιτά σε
άζωτο
Να διαθέτει έξι (6) μαγνήτες ανάδευσης τουλάχιστον

ΝΑΙ

Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον γυάλινες ογκομετρικές φιάλες στα
164 και 432ml
Να διαθέτει ράβδο απομάκρυνσης μαγνητών

ΝΑΙ

Να διαθέτει μπλοκ από χαρτί mm για τον σχεδιασμό της καμπύλης
BOD (Q,A)
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σελίδα 91

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να περιλαμβάνει επωαστικό θάλαμο

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση
και το κατάλληλο προσωπικό, από άποψη προσόντων και πείρας,
για παροχή τεχνικής υποστήριξης και επισκευών.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ

Επωαστικός Θάλαμος:
Επωαστικός θάλαμος κατασκευασμένος από ειδικό ανθεκτικό
πλαστικό
Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ρυθμιζόμενο
εύρος: από 10 οC έως 40οC με αναγνωσιμότητα 0,1 οC
Να διαθέτει δύο ράφια και να έχει δυνατότητα υποδοχής μέχρι 24
δείγματα για μέτρηση BOD

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤMHMA 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ - ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 TEMAXIO.
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας σύγχρονης
τεχνολογίας για ταυτόχρονο προσδιορισμό ανιόντων
και κατιόντων σε δείγματα νερού με χρήση αυτόματου
δειγματολήπτη.
Όλα τα μέρη του συστήματος που έρχονται σε επαφή με
το δείγμα και τα διαλύματα έκλουσης να είναι από
χημικώς αδρανή υλικά χωρίς μεταλλικά στοιχεία και να
είναι συμβατά με υδατικά διαλύματα με pH από 0,00
έως 14,00.
Το σύστημα να περιλαμβάνει δύο (2) κατά προτίμηση
ανεξάρτητες μονάδες ιοντικής χρωματογραφίας, η κάθε
μία από τις οποίες να διαθέτει τουλάχιστον αντλία,
σύστημα απαέρωσης κενού, ηλεκτρική βαλβίδα
εισαγωγής δείγματος, κλίβανο στηλών, μονάδα χημικής
συμπίεσης, αγωγιμομετρικό ανιχνευτή, ανιχνευτή
διαρροών.
1. Να περιλαμβάνει δύο (2) αντλίες

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η κάθε αντλία να διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες
προδιαγραφές:

ΝΑΙ

1.1.

ΝΑΙ

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Να είναι δύο (2) εμβόλων με μεταβαλλόμενη
ταχύτητα
Περιοχή ροών από 0,00 έως τουλάχιστον 5,00
ml/min, χωρίς αλλαγή κεφαλών αντλίας, με βήμα
0,01 ml/min ή μικρότερο
Ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις έως
τουλάχιστον 5000 psi.
Ακρίβεια ροής (flow accuracy) ίση ή καλύτερη
από 0,1%
Eπαναληψιμότητα ροής (flow precision) ίση ή
καλύτερη από 0,1%

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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1.6.
1.7.
1.8.

Δυνατότητα
χρήσης
στηλών
διαμέτρου
τουλάχιστον 2–5 mm
Να συνοδεύεται απαραιτήτως από σύστημα
απαέρωσης διαλυτών με κενό.
Με δυνατότητα συνεχούς εκπλύσεως των
δακτυλίων στεγανοποίησης των εμβόλων.

2. Να περιλαμβάνει δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής
δείγματος
4.1.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής δείγματος, τύπου
Rheodyne ή αντίστοιχου οι οποίες να
ενεργοποιούνται ηλεκτρικά.
3. Να περιλαμβάνει δύο (2) θερμοστατούμενους
κλίβανοι στηλών
3.1. Περιοχή λειτουργίας τουλάχιστον έως 60 οC.

ΝΑΙ

3.2.

ΝΑΙ

Ικανότητα υποδοχής στήλης μήκους τουλάχιστον
25cm με προστήλες μήκους τουλάχιστον 50mm.

4. Να περιλαμβάνει σύστημα χημικής συμπίεσης
4.2.

4.3.

Δύο
(2)
μονάδες
χημικής
συμπίεσης
(suppressors), μία για ανάλυση ανιόντων και μία
για ανάλυση κατιόντων.
Οι μονάδες χημικής συμπίεσης (suppressors), να
διαθέτουν ικανότητα αυτόματης αναγέννησης
κατά τη διάρκεια της ανάλυσης χωρίς την χρήση
επιπρόσθετου διαλύματος αναγέννησης πέραν
του εκλουστικού διαλύματος.

5. Να περιλαμβάνει δύο (2) αγωγιμομετρικούς
ανιχνευτές
5.1.

Με εύρος λειτουργίας από 0 έως τουλάχιστον
15.000 μS και ψηφιακή έξοδο σήματος

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.2.

Με θερμοστατούμενη κυψελίδα όγκου ίσο ή
μικρότερο από 1 μL
5.3. Με διακριτική ικανότητα (resolution) ίση ή
καλύτερη από 0,0025 nS/cm σε όλη την περιοχή
λειτουργίας του ανιχνευτή.
5.4. Με θόρυβο τον μικρότερο δυνατό σε όλη ή όλες
περιοχές λειτουργίας του συστήματος.
6. Να περιλαμβάνει δύο (2) μονάδες ανίχνευσης
διαρροών

ΝΑΙ

7. Να περιλαμβάνει αυτόματο δειγματολήπτη

ΝΑΙ

7.1.

ΝΑΙ

Να είναι ηλεκτρονικής λειτουργίας και να
ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό του
συστήματος.
7.2. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 φιαλιδίων
όγκου της τάξεως των 5 ml
7.3. Ικανότητα έγχυσης όγκου δείγματος τουλάχιστον
από 0,1 έως 5ml
7.4. Με ικανότητα διήθησης των δειγμάτων κατά
προτίμηση με φίλτρα ενσωματωμένα στα
πώματα των φιαλιδίων.
7.5. Να συνοδεύεται από 250 φιαλίδια όγκου της
τάξεως των 5 ml.
7.6. Δυνατότητα
εύκολης
προσαρμογής
για
προσυγκέντρωσης δείγματος και απομάκρυνσης
υποστρώματος καθώς και για εναλλαγής
εισαγωγής μεγάλων και μικρών όγκων δείγματος.
8. Να περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου και
επεξεργασίας δεδομένων
8.1. Λογισμικό το οποίο να ελέγχει και
προγραμματίζει πλήρως όλα τα μέρη του
συστήματος.
8.2. Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον
Windows.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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8.3.

Πλήρεις λειτουργίες ποιοτικού και ποσοτικού
προσδιορισμού
8.4. Να υποστηρίζει την απλούστευση και επιτάχυνση
των διαδικασιών βελτιστοποίησης μεθόδων και
αποτελεσμάτων.
8.5. Να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής GLP.
8.6. Να υπάρχουν αποθηκευμένες αναλυτικές
μέθοδοι για αναλύσεις ανιόντων και κατιόντων
για τις διαθέσιμες στήλες του κατασκευαστή με
ικανότητα αυτόματης ανάκλησης
8.7. Να έχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης
διακρίβωσης του οργάνου.
8.8. Να περιλαμβάνεται ανεξάρτητος υπολογιστής
κατάλληλος για τη λειτουργία του συστήματος
και έγχρωμος εκτυπωτής laser.
Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία
σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του
συστήματος
Να περιλαμβάνεται χρωματογραφική στήλη με
αντίστοιχη προστήλη για τον προσδιορισμό ανιόντων.
Να κατατεθούν σχετικά χρωματογραφήματα
Να περιλαμβάνεται χρωματογραφική στήλη με
αντίστοιχη προστήλη για τον προσδιορισμό κατιόντων.
Να κατατεθούν σχετικά χρωματογραφήματα
Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύος
τουλάχιστον δύο ετών
Να γίνει πλήρης εγκατάσταση του συστήματος

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό
οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση
ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία)
τουλάχιστον.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα
τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα
εκπαιδευμένο
προσωπικό,
με
πιστοποιητικό
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη
συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και
λειτουργία του είδους.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ. 1 TEMAXIO.
Προδιαγραφές
Περιγραφή

Υποχρεωτική απαίτηση

Φασματοφωτόμετρο ορατού / υπεριώδους (UV-Vis)
Να διαθέτει οπτικό σύστημα με δύο ανιχνευτές

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διαθέτει λυχνία ξένου με εγγύηση χρόνου ζωής τουλάχιστον 3 ετών

ΝΑΙ

Να έχει ικανότητα αξιόπιστων μετρήσεων ακόμα και με ανοικτό το κάλυμμα του χώρου
δειγμάτων
Η περιοχή μηκών κύματος τουλάχιστον από 190 έως 1100 nm

ΝΑΙ

Να έχει εύρος σχισμής ίσο ή μικρότερο από 1,5 nm

ΝΑΙ

Με ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη (μικρότερη) από + 0,5 nm

ΝΑΙ

Με επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη (μικρότερη) από + 0,1 nm

ΝΑΙ

Με ξένο φως ίσο ή καλύτερο (λιγότερο) από: 0,05 %Τ σε μήκη κύματος περίπου 220 nm και
370 nm
Η περιοχή απορροφήσεων (Abs) τουλάχιστον +/- 4 Αbs

ΝΑΙ

Με φωτομετρική σταθερότητα ίση ή καλύτερη από 0,0004 Αbs / ώρα

ΝΑΙ

Με φωτομετρική επαναληψιμότητα: μέγιστη απόκλιση σε 0,5 Abs ίση ή μικρότερη από
0,003 Αbs και μέγιστη απόκλιση σε 1 Abs ίση ή μικρότερη από 0,004 Αbs

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή

Υποχρεωτική απαίτηση

Με υψηλή ταχύτητα σαρώσεων έως τουλάχιστον 24.000 nm /min
Ο μέγιστος ρυθμός λήψης δεδομένων ίσος η μεγαλύτερος από 80 σημεία / sec

ΝΑΙ

Να διαθέτει ευρεία περιοχή εξαρτημάτων για τοποθέτηση μέσα στον χώρο δείγματος και
εκτός του χώρου δείγματος, συνδεδεμένα με οπτικές ίνες
Να συνοδεύεται από υποδοχέα τετράγωνων κυψελίδων οπτικής διαδρομής έως 100mm

ΝΑΙ

Να έχει την ικανότητα υποδοχής εξαρτήματος με οπτικές ίνες (probe) για μέτρηση υγρών
δειγμάτων με μεταβαλλόμενη οπτική διαδρομή
Να συνοδεύεται από λογισμικό για τον πλήρη έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων και
φασμάτων
Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης

ΝΑΙ

Το προσφερόμενο όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η
παραγωγή του
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να είναι διαπιστευμένος κατά ISO 17025 για φασματοφωτόμετρα ορατούυπεριώδους

ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service,
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία του είδους.

ΝΑΙ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ. 1 TEMAXIO.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Φασματοφωτόμετρο ορατού που να διαθέτει ενσωματωμένο
μικροϋπολογιστή, πληκτρολόγιο και έγχρωμη οθόνη αφής 7’’ TFT
(800x840) περίπου για τον προγραμματισμό των παραμέτρων κάθε
ανάλυσης και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, με ρύθμιση της
αντίθεσης.
Με περιοχή μήκους κύματος από 320 έως 1100nm τουλάχιστον

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Με ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από 1,5nm στην
περιοχή 340-900 nm
Με επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±0,1nm

ΝΑΙ

Με διακριτική ικανότητα (ανάλυση μήκους κύματος): 1nm

ΝΑΙ

Να διαθέτει αυτόματη βαθμονόμηση μήκους κύματος

ΝΑΙ

Η πηγή φωτός να προέρχεται από λυχνία αλογόνου

ΝΑΙ

Με φωτομετρικό εύρος μέτρησης ±3Αbs

ΝΑΙ

Φωτομετρική Ακρίβεια: 5mAbs από 0-0,5Αbs, 1% από 0,5 – 2,0Abs

ΝΑΙ

Φωτομετρική Γραμμικότητα: <0.5% έως 2Abs, ≤1% εάν >2,0Abs

ΝΑΙ

Το μήκος οπτικής διαδρομής να είναι έως 50mm

ΝΑΙ

Να διαθέτει τεχνολογία δέσμης αναφοράς για την αντιστάθμιση
του σήματος λόγω της γήρανσης της λυχνίας και των διακυμάνσεων
της τάσης
Η λειτουργία του να είναι τελείως αυτόματη και τα αποτελέσματα
της κάθε μετρήσεως να μπορούν να εκφραστούν σε μονάδες
συγκέντρωσης, σε μονάδες απορρόφησης (Abs), ή σε μονάδες %
διαπερατότητας (%Τ).
Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης μήκους κύματος και χρόνου

ΝΑΙ

Να διαθέτει μνήμη περισσότερων από 220 αναλυτικών μεθόδων –
καμπύλων αναφοράς, με αυτόματη ανάκληση με πληκτρολόγηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
κωδικού ή ανάγνωση κωδικού bar-code, ανάλογα με την
επιλεγόμενη μέθοδο, για αναλύσεις νερών, αποβλήτων κλπ.
Να διαθέτει τεχνολογία τύπου RFID (Radio Frequency
Identification) ή αντίστοιχη στο φασματοφωτόμετρο μέσω της
οποίας να γίνεται η αναβάθμιση των μεθόδων μέτρησης. Τα
απαιτούμενα δεδομένα βαθμονόμησης να ενσωματώνονται στην
ετικέτα της συσκευασίας. Το φωτόμετρο να καθοδηγεί τον χειριστή
να κρατήσει τη συσκευασία μπροστά στην μονάδα και στη
συνέχεια το σύστημα να ενημερώνεται αυτόματα.

Να διατίθενται πιστοποιητικά παρτίδας για τεκμηρίωση
σύμφωνα με GMP/GLP τα οποία να βρίσκονται στην ετικέτα στη
συσκευασία του τεστ φιαλιδίου και απευθείας διαθέσιμα στο
φασματοφωτόμετρο.
Να διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης των ληγμένων
αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη προειδοποίηση για την ακούσια
χρήση των αντιδραστηρίων μετά την λήξη τους.
Ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης να τεκμηριώνονται
μαζί με το αποτέλεσμα της μέτρησης και είναι άμεσα διαθέσιμα
Τα δείγματα να μπορούν να είναι ιχνηλάσιμα και οι πληροφορίες
όπως σημείο δειγματοληψίας, ώρα δειγματοληψίας και
δειγματολήπτης κ.λ.π συνδέονται με τα στοιχεία της μέτρησης
Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αναλογίας C:N:P, ορισμού
οριακών τιμών και παρακολούθησης αυτών οπτικά και ηχητικά
Να υπάρχει άμεση, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του
φασματοφωτομέτρου και του ψηφιακού ελεγκτή διευκολύνεται η
σύγκριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και των
αποτελεσμάτων συνεχούς μέτρησης, καθώς επίσης και η ρύθμιση
και βαθμονόμηση των αισθητηρίων συνεχούς μέτρησης απευθείας
από το φασματοφωτόμετρο
Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού από το
φασματοφωτόμετρο μετρήσεων πρότυπων και δημιουργία στο
φωτόμετρο
των
διαγραμμάτων
ελέγχου
λαμβάνοντας

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
προειδοποίηση όταν η μέτρηση είναι εκτός των ορίων που έχετε
θέσει.
Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί έως και 100 επί πλέον μεθόδους
και πρότυπες καμπύλες αναφοράς, κατασκευασμένες από τον
χειριστή.
Να παρέχει λειτουργικά τη δυνατότητα στον χειριστή δημιουργίας
προτύπων καμπυλών, μετρήσεων σε παραμέτρων κινητικών
αντιδράσεων, μετρήσεων σε προεπιλεγμένα μήκη κύματος.
Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 2000 δεδομένων μέτρησης
τουλάχιστον (αποτέλεσμα, ημερομηνία, ώρα, ID χειριστή, ID
δείγματος)
Να διαθέτει τουλάχιστον δυο εξόδους USB τύπου Α ή αντίστοιχο
για σύνδεση με Η/Υ, USB stick, εξωτερικό πληκτρολόγιο κ.ά. και μια
έξοδο USB τύπου Β ή αντίστοιχο για σύνδεση με εκτυπωτή. Μια
θύρα Ethernet για την σύνδεση του με δίκτυα χωρίς την απαίτηση
επιπλέον λογισμικού.
Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλους τους τύπους κυψελίδων,
όπως κυλινδρικές κυψελίδες 13mm, ορθογώνιες οπτικής
διαδρομής 10mm, 50mm, τετράγωνες 1” και κυλινδρικές 1
Να διαθέτει ειδικό σύστημα περιστροφής της κυψελίδας για την
ταυτόχρονη παράθεση δέκα μετρήσεων του ίδιου δείγματος (10fold measurement). Με τον τρόπο αυτό η ακρίβεια μέτρησης να
μην επηρεάζεται από τυχαίες φθορές της κυψελίδας ή άλλες
παρεμποδίσεις (δακτυλικά αποτυπώματα, ελλιπής καθαρισμός της
κυψελίδας.
Τροφοδοσία: 220V/50Hz
Να διαθέτει ελληνικό μενού πλοήγησης και εμφάνισης των
αποτελεσμάτων
Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογίες
μέτρησης σε ηλεκτρονική μορφή στην Αγγλική και Ελληνική
γλώσσα

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

Προδιαγραφές
Περιγραφή
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η διάθεση ανταλλακτικών του
είδους για μία επταετία (7ετία) τουλάχιστον.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση/επισκευή του
προσφερόμενου είδους.

ΝΑΙ

Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία
του είδους.

ΝΑΙ
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Προσφορά
Απάντηση
Παραπομπή
προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΜΗΜΑ ….: …………
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Συσκευασία Ποσότητα

Τιμή
συσκευασίας ΦΠΑ
(χωρίς ΦΠΑ 24%
24%)

Σύνολο (με
ΦΠΑ 24%)

Χρόνος ισχύος:
Οδηγία: Στον πίνακα να συμπληρωθούν οι γραμμές κατ’ αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος
όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Τμήμα:
1

2

3

4

5=3+4

6

α/α

Τίτλος

Προσφερόμενες
τιμές πλήρους
συντήρησηςεπισκευής
εξοπλισμού σε
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ ...%
σε ευρώ

Προσφερόμενες τιμές
πλήρους**
συντήρησης-επισκευής
εξοπλισμού σε ευρώ,
περιλαμβανομένου
ΦΠΑ

Διάρκεια σε
έτη της
περιόδου
εγγύησης
καλής
λειτουργίας,
ρ***

1

Αρχική τιμή Τ1 (για
το πρώτο 1ο έτος *)

2

Συνολική τιμή
πλήρους
συντήρησηςεπισκευής ****
(αριθμητικώς)

3

Συνολική τιμή
πλήρους
συντήρησηςεπισκευής, Σ ****
(ολογράφως)

4

Ο προσφέρων/
Ημερομηνία

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
* 1ο ΕΤΟΣ : Νοείται το πρώτο έτος μετά την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Τ1 είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος μετά την λήξη της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο προσφέρων και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο
(στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2.
** Τιμές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριστα,
συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών, κλπ.), μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό και μαζί με τα
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων το χρόνο, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.
*** ρ = η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να
αναγραφεί από τον προσφέροντα στο πεδίο της στήλης 6, και της γραμμής α/α 1, του παρόντος πίνακα Π2.
**** Αναγράφεται από τον προσφέροντα η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Σ για τα
προτεινόμενα έτη συντήρησης, αρχής γενομένης από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας και μέχρι την συμπλήρωση επτά ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
μηχανήματος.
Η συνολική αυτή τιμή θα πρέπει – επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης - να ταυτίζεται
με την τιμή που προκύπτει από τον τύπο: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Σ = Τ1 * (7ρ). Η τιμή αυτή αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (γραμμές α/α 2 και 3 αντίστοιχα), τόσο στα πεδία
της στήλης 3 (τιμές χωρίς ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιμές με ΦΠΑ) του παρόντος πίνακα πλήρους
συντήρησης-επισκευής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) (ΟΔΗΓΙΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016) αποτελείται από
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α - 75), ως προκαταρκτική απόδειξη
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016, παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλεται ψηφιακά
υπογεγραμμένο ως εξής:
Στον χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή:
• ξεχωριστό αρχείο με το πρότυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης,
• αρχείο XML προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 13 Windows, το
ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης
PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλομετρητή.
(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(5) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml
στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el).
Επισημαίνονται τα εξής:
- Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, φέροντας ψηφιακές υπογραφές και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής..
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
τους, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά και δεν πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες
απαιτήσεις, ή δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.
4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική
φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός
φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από
τον-ους οικονομικό-ους φορέα-εις που θα παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα. Το επισυναπτόμενο
χωριστό ΕΕΕΣ του οικονομικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
- Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό
τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο ΕΕΕΣ καθώς επίσης και τους
υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά,
επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους υπερογολάβο-ους. Το
επισυναπτόμενο χωριστό ΕΕΕΣ του υπεργολάβου, υπογράφεται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
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γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I, II, III. Το παρόν ΕΕΕΣ δεν απαιτείται να
προσκομιστεί μόνο στην περίπτωση που οι υπεργολάβοι δηλώνονται μετά την ανάθεση της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016.
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία
εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων
ή
ελέγχου
σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Διευκρινίζεται ότι το παρόν Παράρτημα αφορά σε υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης) που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των
όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές
παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων
σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ...........................
Ημερομηνία έκδοσης ...............
Κατάστημα ..............................
ΕΥΡΩ .................................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - φαξ)
Προς: …………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν .......................... για
ΕΥΡΩ.......................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
.....................
(και
ολογράφως)
.........................................................
υπέρ
της
Εταιρείας
..........................................................................., οδός...................................., αριθμός ......... ......,
ΤΚ..................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ............................. , (2) .................................,
κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο
διαγωνισμό της .............................. για την προμήθεια ……………………........................................................
σύμφωνα με την .................................... Διακήρυξή σας η οποία ανέρχεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α. των προσφερομένων ειδών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ...........................
Κατάστημα ..............................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - ΦΑΞ)
Ημερομηνία έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: …………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν .......................... για
ΕΥΡΩ.......................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
............ (και ολογράφως) .................. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
Εταιρείας........................................................., οδός................................., αριθμός ..............., ΤΚ.....................
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) .............................., (2) ................................., κ.λ.π ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό
...............σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια …………….................................. (αριθμός
διακήρυξης ....../......) προς κάλυψη αναγκών του ........................ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ........................ ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)__
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……………., οι παρακάτω συμβαλλομένοι, αφενός μεν το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, που εδρεύει στην Κηφισιά Αθηνών με ΑΦΜ: 09000751, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κα Φαλή Βογιατζάκη,
Αντιπρόεδρο, και αφετέρου δε η Εταιρεία με την επωνυμία «………………………………….», που εδρεύει
στη ……………… , οδός ………………………., Τ.Κ.: …………. Τηλ.: ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον/την κ. ………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ: …………….., ΑΦΜ: …………………,
Τηλ.: ……………………………
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με αριθμ. ..
/ .. . .. . …. Θέμα .. .. , σχετικά με ……….
2. Την από ……….. διακήρυξη με ΑΔΑΜ:………………,
3. Την από …/…/……. προσφορά της εταιρείας ………………………....
4. Τα από ……………………………………. 201Χ πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού
5. Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με αριθμ. ..
/ .. . .. . …. Θέμα .. .. , με την οποία κατακυρώθηκε στη δεύτερη των συμβαλλομένων (ανάδοχο) μέρος
του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου …………..).,
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια αναλωσίμων για δειγματοληψίες και
αναλύσεις επιφανειακών υδάτων των λιμνών του Εθνικού Δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και της
ποσότητας των υδάτων. Η προμήθεια περιλαμβάνει το οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας
σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών υλοποίησης
της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των
λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με
αρ. πρωτ. 15866 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS
5001204.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τη διακήρυξη και την προσφορά της
ανάδοχου.
2. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών. Για θέματα, που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από την παρούσα σύμβαση και τα παραρτήματα
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η διακήρυξη, η τεχνική προσφορά της αναδόχου και η οικονομική της
προσφορά.
3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ……… μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, και
συγκεκριμένα από ……………………. έως …………………………..
4. Η αξία της σύμβασης …….. ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………… συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% , ποσό χωρίς ΦΠΑ: …………………………………………………… και ΦΠΑ 24%: ……………………………………………………
και θα καλυφθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ………). Το
εν λόγω τίμημα αναλύεται με ακρίβεια στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
5. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των προς προμήθεια ειδών [εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων], μετά
από έκδοση εντολής πληρωμής και υπό την αίρεση της έγκαιρης και επαρκούς χρηματοδότησης για την
Πράξη του άρθρου 1 της παρούσας από το αρμόδιο Υπουργείο.
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Για την πληρωμή συμβατικού τιμήματος απαιτείται η προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, και κατ'
ελάχιστον των εξής:
α) τιμολόγιου της αναδόχου ή ισοδύναμου παραστατικού,
β) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής,
γ) πιστοποιητικών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Την ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον επόμενο όρο, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενων
των εξόδων προετοιμασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης-τοποθέτησης.
6. Η ανωτέρω ανάθεση βαρύνεται με:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (απόφαση 1191 του ΦΕΚ 969/τ.β/22 Μαρτίου 2017),
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
7. Για τον τόπο και τον χρόνο παράδοσης των ανωτέρω ειδών ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της
παρούσας. Η παραγγελία προμήθειας των ειδών θα δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας
αρχής και σε αυτήν θα καθορίζεται το είδος και η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών καθώς και ο χώρος
για τον οποίο προορίζονται τα είδη.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
8. Ο τρόπος παράδοσης και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών προσδιορίζεται από την ……. διακήρυξη
και τα άρθρα 206 και 208 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που ορίσθηκε με την … απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται κατά την κρίση της επιτροπής
παραλαβής, ανάλογα με την φύση του υπό προμήθεια υλικού, μακροσκοπικά ή και με εργαστηριακή
εξέταση ή δοκιμές.
Στην περίπτωση του μακροσκοπικού ελέγχου, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο
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οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
Εάν εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο πραγματοποιηθούν και εργαστηριακοί έλεγχοι ή δοκιμές
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων
τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από
την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι ή δοκιμές για την σύνταξη του
ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Η οριστική παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των υλικών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ν.4412/2016.
9. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ………………………..
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του Ν.
4412/16, για το ποσό των €………….. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι
μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παράδοσης των ανωτέρω ειδών.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στην ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών αυτών και την προσκόμιση της εγγύησης καλής λειτουργίας, όπου απαιτείται, και
εφόσον έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής που απορρέουν από την
εκτέλεση της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους …. ευρώ και διάρκειας τουλάχιστον ……. ετών θα κατατεθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών.
10. Για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους
αυτής και της διακήρυξης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη
από αυτούς διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση της αναδόχου από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 και 218
του Ν. 4412/16. Η ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν ή μη έγκαιρη
υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από την
ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που η συμβαλλόμενη αρνείται να εκτελέσει συμβατικές της υποχρεώσεις ή τις εκτελεί
πλημμελώς, ή σε περίπτωσης διακοπής ή αναβολής ή ακύρωσης της χρηματοδότησης της Πράξης του
άρθρου 1 της παρούσας, στο πλαίσιο της οποίας διενεργείται η προμήθεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, αζημίως για αυτή, και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία
που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά της αναδόχου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται από την κοινοποίηση στην ανάδοχο της εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής καταγγελίας.
12. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο «Ανάδοχος» που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
13. Η ανάδοχος 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.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό.
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14. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 4412/201,
εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
αρμόδια διαχειριστικής αρχής . Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Οποιαδήποτε τυχόν
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στη διακήρυξη του υπ’ αριθμ. …. διαγωνισμού.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι, δεόντως εκπροσωπούμενοι υπέγραψαν το παρόν σε τρία (3)
πρωτότυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) έλαβε η αναθέτουσα αρχή και το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης- Επισκευής
H Εταιρεία (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με την επωνυμία «………………………………….», που εδρεύει στη ……………… ,
οδός ………………………., Τ.Κ.: …………. Τηλ.: ………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την
κ. ………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ: …………….., ΑΦΜ: …………………,
Τηλ.: …………………………… έχει προμηθεύσει στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΠΕΛΑΤΗΣ), που
εδρεύει στην Κηφισιά Αθηνών με ΑΦΜ: 09000751, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κα Φαλή Βογιατζάκη, Αντιπρόεδρο, τα κάτωθι όργανα:
………………………………. του οίκου ………………..…….….., μοντέλο ……………….
………………………………. του οίκου ………………..…….….., μοντέλο ……………….
Τα όργανα αυτά τα οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιμοποιεί έχουν από τη φύση τους ανάγκες ειδικής συντήρησης
και παρακολούθησης.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει με την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στη Σύμβαση αυτή θα αναφέρονται
και ως συμβαλλόμενοι ή συμβαλλόμενα μέρη) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη
συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση των οργάνων με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση και επισκευή των οργάνων και των αναφερόμενων
μερών και εξαρτημάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού, καθ’ όλη την
διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές των Κατασκευαστικών Οίκων.
Προς τούτο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη συντήρηση των συγκεκριμένων οργάνων. Σε περίπτωση
αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα
πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ.) εν σχέσει με τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει με την προσφορά της για την ανάληψη της
προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΗ προ της υπογραφής της παρούσας
Σύμβασης.
1.2. Η Σύμβαση περιλαμβάνει :
α) Τη συντήρηση των οργάνων όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια των προσφερόμενων μοντέλων,
β) Την αποκατάσταση των βλαβών συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, εξαιρουμένων μόνον
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των αναλώσιμων υλικών των οποίων η προμήθεια βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ.
γ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
δ) Τυχόν επικαιροποιήσεις των Κατασκευαστικών Οίκων σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware
κλπ.).
1.3. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και
ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες
προδιαγραφές των Κατασκευαστικών Οίκων των οργάνων.
1.4. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη
τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση των οργάνων, εφόσον τούτο
επιτρέπεται ή προβλέπεται από τους Κατασκευαστικούς Οίκους. Οι μετατροπές αυτές δε θα έχουν
επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων μετρήσεων. Αντίθετα αποσκοπούν
στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.
1.5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις βελτιώσεις των οργάνων που συνιστά ο
Κατασκευαστικός Οίκος.
1.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και
συντήρησης των οργάνων, με ευθύνη Της Τεχνικώς Υπεύθυνης του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων του
ΠΕΛΑΤΗ. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από την Τεχνικώς Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ποιότητας.
Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από
την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης των οργάνων.
1.7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το
προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί των οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.1. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα έως
Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00, υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω
ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση των οργάνων θα
μετατίθενται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία.
2.2. Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά. Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις
επισκευές θα γίνεται εντός 24 ωρών από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της
ειδοποίησης στα γραφεία της, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 κατωτέρω, εκτός αν
προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης
μετάβασης. Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της στο
φαξ: ……………………., τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων.
2.3. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους
τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με φαξ και αρμόδιος υπάλληλος του ΠΕΛΑΤΗ.
Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα
εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2.4. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του οργάνων συμφωνείται σε διακόσιες σαράντα
(240) ώρες ανά έτος κατά μέγιστο.
Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών
μονάδων ή του συνόλου του οργάνων κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια μέτρησης. Ο χρόνος
αυτός θα προσμετράται αθροιστικά από την 08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από τη ημέρα
κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή φαξ από Δευτέρα έως
Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00. Η κλήση αυτή θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από ώρες
08.00 έως 16.00. O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες
αναβάθμισης του οργάνων. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την
08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή
περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης
υπερβεί το ανωτέρω χρονικό όριο από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κλήσης
της εταιρείας, οι πέραν των ανωτέρω δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου
ακινητοποίησης της περίπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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3.1. Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του οργάνων
όπως ορίζεται ανωτέρω.
3.2. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως ποινική ρήτρα ογδόντα (5) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.
3.3. Κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20) εργασίμων
ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται
να αντικαταστήσει το σύνολο του οργάνων με νέας τεχνολογίας και αυξημένων ή αντίστοιχων τουλάχιστον
δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του ΠΕΛΑΤΗ.
3.4. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δε μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα
απαιτηθούν για την αντικατάσταση του οργάνου, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ.
3.5. Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό
τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.
ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ
4.1. Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής, υπηρεσίες, ο
ΠΕΛΑΤΗΣ
θα
καταβάλει
στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
…………………..
το
συνολικό
ποσό
των ………………………………………………….……… (ολογράφως) (……..…..………€) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ ….%.
4.2. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η τιμή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεων υλικών και εργατικών,
τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ μετακινήσεις, διαμονή, εργαλεία κλπ) καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προβλέπεται στην διακήρυξη …………….. και στην προσφορά
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή.
4.3. Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΤΗ με τη λήψη του σχετικού τιμολογίου
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και μετά την διέλευση του συμβατικού χρόνου, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή
του.
ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ …….………….. κατέθεσε την υπ’
αριθ. ………. Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας …………….…….…. αξίας 10% της καθαρής συμβατικής αξίας της
ετήσιας Σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, ήτοι αξίας …………………………€ και ισχύος ενός έτους και
ενός μηνός, ήτοι ισχύος μέχρι την …../…../…….…
ΑΡΘΡΟ 6Ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επαναλάβει ανάλογη εκπαίδευση με αυτή που είχε παράσχει κατά την περίοδο
δοκιμαστικής λειτουργίας των οργάνων, διάρκειας δύο ημερολογιακών ημερών, ύστερα από αίτημα του
ΠΕΛΑΤΗ και χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για εκπαίδευση νέου προσωπικού αυτού μέσα στην
περίοδο της ετήσιας σύμβασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον το δικαίωμα αυτό του
ΠΕΛΑΤΗ δεν έχει εξαντληθεί σε προηγούμενες ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1. H παρούσα Σύμβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύμφωνα με τη θέληση και τη διακριτική
ευχέρεια του ΠΕΛΑΤΗ, με έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την ……/……/…….…. Κατά συνέπεια η παρούσα
Σύμβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής λήγει την ……/……/…………
7.2. Η ανανέωση της Σύμβασης συντήρησης μετά τη λήξη της παρούσας όσον αφορά στο τίμημα, θα γίνεται
σύμφωνα με την αύξηση του ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την αντίστοιχη
προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ. σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών
καταναλωτή του μήνα υπογραφής της νέας Σύμβασης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
χρόνου).
7.3. Σε περίπτωση που τα όργανα τεθούν οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν απόφασης του ΠΕΛΑΤΗ, η
παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια
περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του
οργάνων, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει το
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συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του οργάνων.
7.4. Η Σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο
συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
8.1. Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
8.2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα
υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
8.3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Ως απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύμβαση αυτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία
πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟN ΠΕΛΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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