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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

(ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 

 

 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού κατά ομάδες είναι: 

 

Ομάδα 1: Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων (διάφοροι τύποι  agar + 
supplements, Δίσκοι σακχάρων, Δίσκοι αντιβιοτικών, πλαστικό υλικό κ.α.)  
 
Ομάδα 2: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (30 ELISA plates) για τη διάγνωση της νόσου 
Maedi/Visna (ανίχνευση αντισωμάτων)  
 
Ομάδα 3: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (δείγματα ορού αίματος/εξωπαρασίτων) για την 
ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων των αρθροποδογενών παθογόνων Anaplasma,  
 
Ομάδα 4: Υλικά συλλογής δειγμάτων και γενικά αναλώσιμα παρασιτολογικού εργαστηρίου (φιαλίδια 
συλλογής αίματος υπό κενό με ή χωρίς αντιπηκτικό, βελόνες αιμοληψίας, χημικά αντιδραστήρια για 
τη διενέργεια παρασιτολογικών εξετάσεων, swabs, ειδικά φίλτρα κ.α.),  
 
Ομάδα 5: Αντιδραστήρια για τη διενέργεια μοριακών τεχνικών (conventional και Real Time qPCR) 

(Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικού DNA και RNA, sετ χρωστικών για μέτρηση DNA και RNA 

σε φθοριόμετρο Qubit, Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος 

γενωμικού DNA, primers κ.α)  

 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.) στο Αγρόκτημα Θέρμης 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/  

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Ε.) 

Προϋπολογισμός 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Φορέας Χρηματοδότησης 

INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 

2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC 

OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health 

protection for sustainable rural economic development» που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) (θα 

πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές /χαρακτηριστικά των ειδών 

που περιγράφονται στους πίνακες) 

Τόπος κατάθεσης προσφορών 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Κ.Ε.) 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Ημερομηνία διενέργειας 

(Αποσφράγιση) 
14/10/2019 και ώρα 1:00μμ 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 2207/47620/02-10-2019 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.: 2207/47620 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/(ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Κ.Ε.) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων για τα εξής αναλώσιμα ανά ομάδα: 

Ομάδα 1: Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων (διάφοροι τύποι  agar + supplements, Δίσκοι 
σακχάρων, Δίσκοι αντιβιοτικών, πλαστικό υλικό κ.α.) συνολικής αξίας 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ομάδα 2: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (30 ELISA plates) για τη διάγνωση της νόσου Maedi/Visna (ανίχνευση 
αντισωμάτων) συνολικής αξίας 3.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ομάδα 3: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (δείγματα ορού αίματος/εξωπαρασίτων) για την ανίχνευση ειδικών 
αντισωμάτων των αρθροποδογενών παθογόνων Anaplasma, συνολικής αξίας 9.600 ευρώ (15 kits, 30 plates) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Tα διαγνωστικά kit ELISA να είναι του διεθνώς αναγνωρισμένων οίκου Αμερικάνικης 
Κατασκευής VRMD. 
 
Ομάδα 4: Υλικά συλλογής δειγμάτων και γενικά αναλώσιμα παρασιτολογικού εργαστηρίου (φιαλίδια συλλογής αίματος 
υπό κενό με ή χωρίς αντιπηκτικό, βελόνες αιμοληψίας, χημικά αντιδραστήρια για τη διενέργεια παρασιτολογικών 
εξετάσεων, swabs, ειδικά φίλτρα κ.α.), συνολικής αξίας 6.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ομάδα 5: Αντιδραστήρια για τη διενέργεια μοριακών τεχνικών (conventional και Real Time qPCR) (Πλήρες ΚΙΤ 

απομόνωσης ολικού γενωμικού DNA και RNA, sετ χρωστικών για μέτρηση DNA και RNA σε φθοριόμετρο Qubit, Kit 

αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γενωμικού DNA, primers κ.α) συνολικής αξίας 

12.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις). 

(CPV:επισυνάπτεται ΠΙΝΑΚΑΣ), συνολικού προϋπολογισμού 38.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του Έργου «INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme 
“Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με 
τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic 
development» με ακρωνύμιο COMPLETE και με κωδικό 2018ΕΠ50560043.  
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω προγράμματος. 
Γίνονται δεκτές οι προσφορές στις οποίες δηλώνεται τιμή ανά ομάδα του διαγωνισμού ξεχωριστά, με την προϋπόθεση να 

εκπληρώνονται  το σύνολο των απαιτήσεων- τεχνικών προδιαγραφών για κάθε αναλώσιμο είδος  ανά ομάδα. Δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων-τεχνικών 

προδιαγραφών ή προσφορές οι οποίες αφορούν το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού, χωρίς σαφή καθορισμό τιμής 

ανά κάθε ομάδα διαγωνισμού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά στο σύνολο της ομάδας. Σε περίπτωση 

που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να 

υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό 

φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο 

εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή στις ομάδες για τις οποίες γίνεται προσφορά 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: (Ι.Κ.Ε.), στο Αγρόκτημα Θέρμης  Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001 τηλ. 2310 36.53.70, 2310 

36.53.94, στη Γραμματεία. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Δευτέρα,  14/10/2019 και ώρα 14:00 μμ 

Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 12:00 μ  

Τόπος Διενέργειας: (Ι.Κ.Ε.) Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά βάσει μόνο τιμής. 

 

 





 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70, FAX: 2310 36 53 71  E-mail: info@vri.gr 

                                              Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries   6 

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα»/Ι.Κ.Ε. 

 Διεύθυνση : Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001, Τ.Θ 60272 

 Τηλέφωνο: 2310 365370 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail) : info@vri.gr   

 Ιστοσελίδα  (website) www.elgo.gr, www.vri.gr  

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Διακήρυξης παρέχονται από τον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ - Ι.K.Ε., Τμήμα 

Διοίκησης (Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57001, τηλέφωνο 2310 365370) και στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr. 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη  στο 

τηλέφωνο 2310 365373 και στην γραμματεία, στο τηλέφωνο 2310 365370. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Υποδείγματα Σχέδιο Σύμβασης, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας συμμόρφωσης, Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Ι.Κ.Ε, Ο Διευθυντής  

 

 

 

       Δρ Αντώνιος Ζδράγκας 

          Διευθυντής Ερευνών 

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει 

στο αρχείο του φορέα) 

mailto:info@vri.gr
http://www.elgo.gr/
http://www.vri.gr/
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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών. 

Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται ως εξής: 

 

CPV με βάση 

τα 4 πρώτα 

στοιχεία 

 

 

CPV το σύνολο 

των στοιχείων 

 

 

Είδος/Περιγραφή 

 

 

Ποσότητα 

 

  Ομάδα 1 
 

 

2493 24931250-6 

 

ALOA agar (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti) 

Υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ή την καταμέτρηση της Listeria 

monocytogenes σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 11290-1 & 2:2017 

 

Φαρμακοτεχνική μορφή: κοκκώδης ή σκόνη  

Επιθυμητή Σύνθεση Τελικού Προϊόντος: 

Ουσία                                                        Περιεκτικότητα g/lt 

Enzymatic digest of animal tissues (Meat peptone)         18,0 

Enzymatic digest of casein (Tryptone)                               6,0 

Yeast extract                                                                     10,0 

Sodium pyruvate                                                                 2,0 

Glucose                                                                               2,0 

Magnesium glycerophosphate                                            1,0 

Magnesium sulfate (anhydrous)                                        0,5 

Sodium chloride (NaCl)                                                     5,0 

Lithium chloride                                                                10,0 

Disodium Hydrogen phosphate (anhydrous)                     2,5 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside           0,05 

Agar                                                                       12 to 18 

Συσκευασία: 500gr. 

Χρόνος λήξης:  18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης 

Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα συμπληρώματα που κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή είναι απαραίτητα για την παρασκευή του τελικού υποστρώματος 

(ALOA agar (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti) 

Η ποσότητα των συμπληρωμάτων να αντιστοιχεί στην ζητούμενη ποσότητα του 

υποστρώματος. 

 

1 

 

2493 24931250-6 

 

ALOA SUPPLEMENT (SUPPLEMENT AGAR LISTERIA ACCORDING TO 

OTTAVIANI AND AGOSTI) 

Πρόσθετο συμπλήρωμα για την παρασκευή της πιο πάνω ζητούμενης ποσότητας 

υποστρώματος Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti (ALOA) σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 11290-1 & 2:2017 

 

Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη προς ανασύσταση (ή ένα φιαλίδιο σκόνη προς 

ανασύσταση και ένα σε υγρή μορφή) 

Επιθυμητή Σύνθεση Προϊόντος: 

Ουσία                                                       Περιεκτικότητα /vial 

Nalidixic acid                                                                  10,0 mg 

Ceftazidime                                                                    10,0 mg 

Polymyxin B                                                 5,0 mg (ή 38350IU) 

Cycloheximide                                                                25,0 mg 

L-α-phosphatidylinositol (lecithin substrate)                     1,0 gr 

Συσκευασία: φιαλίδιο (ή ζεύγος φιαλιδίων) ικανό να παρασκευάσει 500ml 

υποστρώματος. 

Χρόνος λήξης:  18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης 

Παράδοση. Η παράδοση να γίνει σε παρτίδες κατόπιν συνεννόησης με τον 

προμηθευτή  

2 

  Columbia agar + 5% sheep blood  

Επιθυμητή σύνθεση προϊόντος:                   g/L 

Pancreatic digest of casein                           12,0g 

Peptic digest of animal tissue                         5,0g 

500 
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Yeast extract                                                  3,0g 

Beef extract                                                    3,0g 

Corn starch                                                    1,0g 

Sodium chloride                                             5,0g 

Agar                                                              13,5g 

Sheep blood, defibrinated                             5,0% 

 

 Έτοιμο υπόστρωμα σε τρυβλία πετρί των Ø 90 mm. 

 Nα πιστοποιείται ότι η σύνθεση του υποστρώματος είναι σύμφωνη με το πρότυπο 
ISO 10272- 1:2017. 

Συσκευασία: 

Στη συσκευασία καθώς και στα τρυβλία να αναγράφεται το είδος του 

υποστρώματος, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης. 

Παράδοση: 
Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται με Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου (Quality 

Control Protocol). 

Ημερομηνία Λήξης: 1 μήνα από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

2493 24931250-6 

 

Fraser Listeria selective Enrichment Broth base   

Υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της Listeria monocytogenes σύμφωνα 

με τo πρότυπο ISO 11290-1:2017 

Φαρμακοτεχνική μορφή: κοκκώδης ή σκόνη 

Επιθυμητή Σύνθεση Τελικού Προϊόντος: 

Ουσία                              Περιεκτικότητα g/lt 

Meatpeptone                                            5,0 

(peptic digest of animal tissue) 

Tryptone (peptic digest of casein)       5,0                                          

Beef extract                                              5,0 

Yeast extract                                            5,0 

Sodium chloride (NaCl)                           20,0 

Disodium hydrogen phosphate dihydrate 12,0 

Potassium dihydrogen phosphate           1,35 

Aesculin                                                   1,0 

Lithiumchloride                                        3,0 

Παράδοση: 

Παράδοση.Η παράδοση να γίνει σε παρτίδες κατόπιν συνεννόησης με τον 

προμηθευτή  

 Διάρκεια ζωής για το υπόστρωμα: 3 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

1 

 

2493 24931250-6 

 

Rabbit Plasma Fibrinogen (RPF) Supplement (Supplement for Baird Parker 

Medium Base / BIOLIFE 423102 or equivalen) 

Να πιστοποιείται ότι η σύνθεση του συμπληρώματος είναι σύμφωνη με το πρότυπο 

ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003-Part 2:Technique using rabbit plasma fibrinogen agar 

medium. 

Composition per vial: 

Rabbit plasma, EDTA    2,5 ml 

Bovine fibrinogen           375-525 mg 

Trypsin inhibitor             2,5 mg 

Potassium tellurite         2,5 mg 

Παράδοση:.Η παράδοση να γίνει σε παρτίδες κατόπιν συνεννόησης με τον 

προμηθευτή  

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

10 

2493 24931250-6 

 

Tryptone bile glucoronide agar (TBX agar) 

Φαρμακοτεχνική μορφή: Κοκκώδης ή σκόνη 

Υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ή την καταμέτρηση της E. Coli 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16649:2. 

Επιθυμητή Σύνθεση Τελικού Προϊόντος: 

Ουσία                                        Περιεκτικότητα (g/litr)   

Enzymatic digest of casein (peptone)      20,0g 

Bile salts No3                                            1,5g 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl _ 

-D-glucuronic acid  

(BCIG ή X-β-D-glucuronide)          0,075 (144 μmol) 

Agar                                                        9 to 18g 

Συσκευασία: 500gr. 

Παράδοση: Η παράδοση να γίνει σε παρτίδες κατόπιν συνεννόησης με τον 

προμηθευτή  

2 
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Χρόνος λήξης:  18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

3363 33631400-6 Novobiocin 5μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη 

μέθοδο 

της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) 

OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό περίβλημα 

περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Tetracyclin 30μg  

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία: Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Trimethoprim sulfamethoxazole 25 μg (SXT)  

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 1,25 μg + 23,75 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των 

βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του 

ΙCLS 

Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 

8cm με πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη 

συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε 

κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Streptomycin 10μg  

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Ciprofloxacin 5μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη 

μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

1 

3363 33631400-6 Amoxicilline+ cluvalanic acid 20 μg + 10 μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI κουτί 

που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό 

“δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) 

OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό περίβλημα 

περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Ceftazidime 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

1 
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Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

3363 33631400-6 Cefoperazone 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Cefoxitin 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Ceftriaxone 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη 

μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Penicillin 10μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

1 

3363 33631400-6 Ampicillin 10μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Piperacillin Tazobactam 40μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 40 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Kanamycin 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

1 
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τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

3363 33631400-6 Gentamicin 10μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Clindamycin 2μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 2 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη 

μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Erythromycin 15μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 15 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο 

της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Rifampicin 30μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με 

τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

3363 33631400-6 Enrofloxacin 5μg 

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία 

περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη 

μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI 

Kουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με 

πλαστικό “δόντι” στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή 

(dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. To κάθε κυλινδρικό 

περίβλημα περιέχει 50 δισκία. 

Συσκευασία Kουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων 

 

1 

1952 19520000-7 Πλαστικά αποστειρωμένα τρυβλία πετρί των Ø 90 mm 

 

Υλικό που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μικροοργανισμών  

Συσκευασία:Αποστειρωμένα ανά 20  

 

2000 τεμάχια 

1952 19520000-7 Πλαστικά μικροσωληνάρια των 1,5  ml  

Πλαστικά, κωνικά, τύπου Eppedorf μικροσωληνάρια των 1,5 ml 

Συσκευασία: 500 μικροσωληνάρια ανά συσκευασία 

 

6 συσκευασίες 

1952 19520000-7 Ρύγχη πιπετών  με φίλτρο 0,5-10 μl 20 συσκευασίες 
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Αποστειρωμένα, κατάλληλα για τη χρήση πιπετών τύπου Gilson 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 96  τεμαχίων 

 

1952 19520000-7 Ρύγχη πιπετών  με φίλτρο 5-200 μl 

Αποστειρωμένα, κατάλληλα για τη χρήση πιπετών τύπου Gilson 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 96  τεμαχίων 

 

20 συσκευασίες 

1952 19520000-7 Ρύγχη πιπετών  με φίλτρο 50-1000 μl 

Αποστειρωμένα, κατάλληλα για τη χρήση πιπετών τύπου Gilson 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 96  τεμαχίων 

 

20 συσκευασίες 

1952 19520000-7 PCR Μικροσωληνάρια των 0,2 ml  

πλαστικά μικροσωληνάρια των 0,2  ml, σε λωρίδες (strips) των 8 

μικροσωληναρίων  για την εκτέλεση αντιδράσεων σε συσκευές PCR 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 125 stips   

 

1 συσκευασία 

1952 19520000-7 πώματα PCR μικροσωληναρίων 

πλαστικά πώματα, σε λωρίδες (strips) των 8,  με θολωτό προφίλ, των PCR 

μικροσωληναρίων των 0,2  ml 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 300 strips   

 

1 συσκευασία 

1842 18424300-7 Γάντια εργαστηρίου μιας χρήσης 

Γάντια νιτριλίου, μικρού μεγέθους (Medium), χωρίς πούδρα (powder –free) 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 200 τεμαχίων 

 

20 συσκευασίες 

1842 18424300-7 Γάντια εργαστηρίου μιας χρήσης 

Γάντια νιτριλίου, μεσαίου μεγέθους (Medium), χωρίς πούδρα (powder –free) 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 200 τεμαχίων 

20 συσκευασίες 

1842 18424300-7 Γάντια εργαστηρίου μιας χρήσης 

Γάντια νιτριλίου, μεγάλου μεγέθους( Large), χωρίς πούδρα (powder –free) 

Συσκευασία: σε κουτιά  των 200 τεμαχίων 

20 

συσκευασίες 

2445 24455000-8 Αντισηπτικό χεριών  

αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών, σε υγρή μορφή, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ 

Συσκευασία: σε δοχείο του 1 λίτρου, με αντλία ψεκασμού 

5 συσκευασίες 

2445 24455000-8 Απολυμαντικό επιφανειών 

αλκοολούχο απολυμαντικό επιφανειών, σε υγρή μορφή 

Συσκευασία: σε δοχείο του 1 λίτρου, με αντλία ψεκασμού 

10 συσκευασίες 

2496 24965000-6 Ενζυμο περιορισμού SmaI 

Συγκέντρωση ενζύμου 20.000 units/ml 

Συσκευασία: 10,000 units 

1 συσκευασία 

2496 24965000-6 Ενζυμο περιορισμού XbaI 

Συγκέντρωση ενζύμου 20.000 units/ml 

Συσκευασία: 3,000 units 

1 συσκευασία 

   

Ομάδα 2 
 

 

3392 33924000-3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ TΩN 

AIΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ- ELISA MAEDI-VISNA ANTIBODIES DETECTION 

ELISA KIT 

Διαγνωστικό κιτ ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA, εξειδικευμένο για την ανίχνευση 

των αντιγόνων p25 ή/και p28 των ιών που προκαλούν Προϊούσα πνευμονία στα 

πρόβατα (Maedi-Visna) και Αρθρίτιδα-Εγκεφαλίτιδα στις αίγες (CAEV).  

Nα παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο σε πλάσμα όσο και σε ορό αίματος. 

Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής και η 

οπτική πυκνότητα να μετράται είτε στα 405 ή στα 450 ή στα 620 nm.  

 

Συσκευασία: kit των 2, 5 ή 10 πλακών (96 βοθρίων, χωρισμένες σε strips) 

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή . 

 

30 plates 

   

Ομάδα 3 
  

3392 33924000-3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΡΟΤΩΝΟΓΕΝΩΝ ΠΑΘΟΓΟΓΩΝ- TBP 

ANTIBODIES DETECTION ELISA KIT 

 

Εξειδικευμένα διαγνωστικά ανοσοενζυμικής μεθόδου kit ELISA (δείγματα ορού 

αίματος/εξωπαρασίτων) για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων των κροτωνογενών 

30 plates 
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παθογόνων Anaplasma. Tα διαγνωστικά kit ELISA να είναι του διεθνώς 

αναγνωρισμένων οίκου Αμερικάνικης Κατασκευής VRMD (ο συγκεκριμένος οίκος 

είναι διεθνούς αξιοπιστίας). 

 

Συσκευασία: kit των 2 ή 10 πλακών (96 βοθρίων, χωρισμένες σε strips) 

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή . 

Παράδοση. Η παράδοση να γίνει σε παρτίδες κατόπιν συνεννόησης με τον 

προμηθευτή  

   Ομάδα 4 

 

  

3379  33794000-4 Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit 

Ultracel-30 regenerated cellulose membrane, 15 mL sample volume, UFC903024 

Merck, Γερμανίας 

Συσκευασία: πακ/24τμχ 
 

2 

3379  33794000-4 Ultracel-100 regenerated cellulose membrane, 15 mL sample volume 

Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit 

UFC910024 Merck, Γερμανίας 

4 

3379  33794000-4 Equipment & Surface analysis swab with liquid medium, 5ml inhibitory isotonic 

saline solution (neutralize the possible presence of disinfection or sanitizer agents), 

foam swab with breakpoint, test tube yellow screw cap, sterile (SAL 10-6), pyrogen 

free, for the microbiological analysis of surfaces in the food and pharmaceutical 

environment,  

Συσκευασία:πακ/600τεμ,  

4 

3379  33794000-4 LMS-Swab, liquid Saline medium 2 ml (sterile buffered saline sodium chloride 

solution (ph 7,2)), foam swab with breakpoint, standard tip, test tube with light blue 

screw cap, sterile (SAL 10-6), pyrogen free, particulary suitable to obtain 

immediately ready to use dilute clinical sample solution for inoculation & analysis,  

Συσκευασία:πακ/600τεμ,  

4 

3314  33141220-8  Vacutainer, Plus blood collection tubes, serum gel and clot activator 

tubes,Coagulation Activator: Silica, Gold Hemogard cap, size 16x100mm, 8.5mL 

pack of 100 

20 

3314  33141220-8  Vacutainer, Plus blood collection tubes,  Plastic K2EDTA Tube 10ml with Lavender 

Hemogard Closure size 16x100mm  

Συσκευασία: Pack of 100 ,  

20 

3369 33696500-0 

Hydrochloric Acid 37%  

Συσκευασία 2,5 lt 

8 

3369 33696500-0 

Methanol analytical grade  

Συσκευασία 5 lt in aluminium bottle 

6 

3369 33696500-0 

Ethanol absolute denatured with 1% MEK and 1g/100l Bitrex and 1% Isopropyl 

alcohol,  GR  for analysis Συσκευασία 2,5 lt 

12 

3369 33696500-0 

Sodium chloride for analysis,  

Συσκευασία 1kg 

10 

3369 33696500-0 

D(+) Glycose- Monohydrate for microbiology,  

Συσκευασία 2.5kg 

10 

3369 33696500-0 

Zinc sulfate heptahydrate for analysis  

Συσκευασία 1 kgr 

6 

3314 33141320-4 Vacutainer multiple sample blood collection needle, 21Gx1.5, green,  

Συσκευασία:pack of 100 

20 

3379  33794000-4 Medical swab wooden stick with cotton tip in polypropylene test tube ø 12×150 mm,  

Συσκευασία:sterile PAC 100 PCS 

20 

3379  33794000-4 Medical swab wooden stick with cotton tip length 150 mm, individually wrapped, 

sterile  

Συσκευασία:pac1000 

10 

3379  33794000-4 Διηθητικό Χαρτί 39cm x 39cm  

Συσκευασία:πακ.500 τμχ 

 

6 

3379  33794000-4 Microscope slides 76X26X1 mm -white glass  

Συσκευασία:πακ/100τεμ 

 

200 
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Ομάδα 5 

 
3392 33924000-3 Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε υπάρχον φθοριόμετρο Qubit, να μπορεί να 

ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε εύρος 2–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA να 

υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή 

της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την 

πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων 

5 

3392 33924000-3 Σετ χρωστικών για μέτρηση RNA σε υπάρχον φθοριόμετρο Qubit, να μπορεί να 

ανιχνεύσει ποσότητες RNA σε εύρος 20–1000 ng, η συγκέντρωση RNA να 

υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή 

της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την 

πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων 

5 

3392 33924000-3 Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γενωμικού 

DNA, με εύρος 50 to 40,000+ bp και ακρίβεια 20%. 

3 

3392  33924000-3 Κιτ απομόνωσης ολικού RNA από διαφόρους τύπους κυρίως δύσκολων ιστών (πχ 

κόπρανα, ζωικούς ιστούς, εξωπαράσιτα) και κυττάρων . Το κιτ να αποτελείται από 

μονοφασικό διάλυμα φαινόλης και ισοθειοκυανικης γουανιδινης (τύπου trizol) και 

από silica στήλες για την απομόνωση του RNA, χωρίς να απαιτείται η καταβύθιση 

του με ισοπροπανόλη, συσκευασία 50 απομονώσεων. 

3 

3392 33924000-3 Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικου DNA Silica columns. Το ίδιο κιτ να 

χρησιμοποιείται για απομόνωση από διαφόρους τύπους  δειγμάτων (αίμα, κύτταρα, 

ιστοί παγωμένοι,swabs, blood spots (PureLink DNA mini kit), 250rxns. 

5 

3369 33696500-0 

Συνθετικά ολιγόνου κλεοτίδια, με καθαρισμό desalted, σε κλίμακα σύνθεσης 

50nmole. Η τιμή να προσδιορίζεται ανά βάση  

730 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς με δυνατότητα υποβολής προσφορών για μία ή περισσότερες 

ή όλες τις ομάδες με καθορισμένη τιμή ανά ομάδα ξεχωριστά. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

αναθέσει συνδυάζοντας τα ομάδες, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 

τιμής ανά ομάδα. 

Η προμήθεια των προαναφερθέντων αναλωσίμων ειδών θα γίνει στα πλαίσια του έργου «INTERREG IPA II Cross-

border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC 

PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and 

health protection for sustainable rural economic development» με ακρωνύμιο COMPLETE και με 

κωδικό 2018ΕΠ50560043», συνολικού προϋπολογισμού 38.000,00€ (30.645,16€+ 7.354,84 ΦΠΑ), 

σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων ανά ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής ανά 

ομάδα. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά ομάδα έχει ως εξής: 

Ομάδα 1: Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων (διάφοροι τύποι  agar + 
supplements, Δίσκοι σακχάρων, Δίσκοι αντιβιοτικών, πλαστικό υλικό κ.α.) συνολικής αξίας 6.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Ομάδα 2: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (30 ELISA plates) για τη διάγνωση της νόσου Maedi/Visna 
(ανίχνευση αντισωμάτων) συνολικής αξίας 3.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Ομάδα 3: Εξειδικευμένα διαγνωστικά kit ELISA (δείγματα ορού αίματος/εξωπαρασίτων) για την ανίχνευση 
ειδικών αντισωμάτων των αρθροποδογενών παθογόνων Anaplasma, συνολικής αξίας 9.600 ευρώ (15 kits, 
30 plates) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Tα διαγνωστικά kit ELISA να είναι του διεθνώς 
αναγνωρισμένων οίκου Αμερικάνικης Κατασκευής VRMD. 
 
Ομάδα 4: Υλικά συλλογής δειγμάτων και γενικά αναλώσιμα παρασιτολογικού εργαστηρίου (φιαλίδια 
συλλογής αίματος υπό κενό με ή χωρίς αντιπηκτικό, βελόνες αιμοληψίας, χημικά αντιδραστήρια για τη 
διενέργεια παρασιτολογικών εξετάσεων, swabs, ειδικά φίλτρα κ.α.), συνολικής αξίας 6.600 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ομάδα 5: Αντιδραστήρια για τη διενέργεια μοριακών τεχνικών (conventional και Real Time qPCR) (Πλήρες 

ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικού DNA και RNA, sετ χρωστικών για μέτρηση DNA και RNA σε φθοριόμετρο 

Qubit, Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γενωμικού DNA, primers 

κ.α) συνολικής αξίας 12.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις). 

 

Τους αναδόχους  βαρύνουν: 

α) κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 44 Ν4605/2019) επί της καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.), προ φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

β) τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ1191/2017, ΦΕΚ 

969/Β/22-3-2017- υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π.Δ ΤΕΦ Α΄1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνση Τελών και Φορολογιών, επί 

της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορές υπέρ ΟΓΑ). 

δ) παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 άρθρο 64 παρ.2. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δεν απαιτείται 

ΑΡΘΡΟ 5: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ 314 Α΄) 

»όπως το άρθρο προστέθηκε με την 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 

νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»  (ΦΕΚ 180Α΄/22-08-

2011). Το νόμο 1845/1989 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα” – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ Β΄4800/29.12.2017) και 

1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102, Α΄ 26 Απριλίου 1989), όπως έχουν  τροποποιηθεί  και ισχύουν. 

4. Την υπ΄ αριθ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. 

5. Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48ης / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της 
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αριθμ.919/131869/20-10-2014 ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014)ΚΥΑ – Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 

6. Την αριθμ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου  του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ 

– ΝΠΙΔ». 

7. Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 60η /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών 

Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

8. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως 

εκάστοτε ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις”. 

10. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

11. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την αρ.θέματος:09 Απόφαση της 118ης / 27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 

στελέχη του Οργανισμού», (ΑΔΑ:6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ). 

13. Την Απόφαση της 60ης/07 & 08-05-2015 αριθ. 19 Συνεδρίασης του ΔΣ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που ορίζει ως 
προϊστάμενο του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών τον Δρ Αντώνιο Ζδράγκα και αναπληρωτή τον Δρ Ε. Βαϊνά. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2773/53763/13-12-2018, (ΑΔΑ: 6Β2ΛΟΞ3Μ-ΝΓ5), Απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του Ι.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για 

το έτος 2019». 

15.  Την με αριθ. 53/1111/10-1-2019 αίτηση ανάληψης υποχρέωσης του ΙΚΕ που αφορά προμήθεια  αναλωσίμων υλικών 

εργαστηρίου και αντιδραστηρίων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του ανωτέρω προγράμματος. 

16. Την αριθμ. 1368/23-1-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΠΥ3ΟΞ3Μ-ΓΒΘ) και (ΑΔΑΜ: 

19REQ004375740/25-1-2019), σχετικά με τη δέσμευση του ποσού των 38.000,00€, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC 

PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development», ακρωνύμιο COMPLETE και με κωδικό 2018ΕΠ50560043.  

17. Το αριθ.2146/45817/23-9-2019 Αίτημα της επιστημονικά υπεύθυνης Δρ Σμαράγδας Σωτηράκη, σχετικά με την 

αναγκαιότητα προμήθειας αναλωσίμων υλικών στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του προγράμματος  «INTERREG IPA II 

Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, 

SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable 

rural economic development» με ακρωνύμιο COMPLETE και με κωδικό 2018ΕΠ50560043 

18. Την αριθμ. 2146/45817/25-9-2019, Απόφαση του Δ/ντή του ΙΚΕ (ΑΔΑ:ΨΒΖΤΟΞ3Μ-ΠΣΣ) για διενέργεια Συνοπτικού 

Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίου. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις 

διευθύνσεις (http://www.elgo.gr) 

2. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (Ι.Κ.Ε.), στο 

Αγρόκτημα Θέρμης - Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 01, τηλ. 2310/ 365370, στη Γραμματεία. 

3. Η περίληψη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

4. Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

ΔΗΜΗΤΡΑ (http://www.elgo.gr) και στο Διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr). 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη 

διεύθυνση http://www.elgo.gr και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς 

και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

http://www.elgo.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς 

και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της 

χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 

δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων 

στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που 

εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα. Η κατάθεσή τους γίνεται είτε ιδιοχείρως είτε 

ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. 

Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στοιχεία του υποψηφίου :  

Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων». 
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 2207/47620/02-10-2019 
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: ΙΚΕ., Αγρόκτημα Θέρμης -Θεσσαλονίκης, 

Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: 2310-365370»  
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

 

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ  

Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΚΤΗΜΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 2207/47620/02-10-2019 

(Ημερομηνία Διενέργειας ημέρα Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 12:00 μ  

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς μέχρι και ημέρα Δευτέρα,  14/10/2019 και ώρα 14:00 μμ  

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος INTERREG IPA 

II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC 

PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health 

protection for sustainable rural economic development» με ακρωνύμιο COMPLETE 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές δύναται να κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά. Την ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή των 

προσφορών στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών την φέρουν ακέραια οι προσφέροντες. 

Ειδικά κατά την καταληκτική ημερομηνία, η έναρξη και η λήξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης. Η διαδικασία υποβολής ξεκινά μισή ώρα πριν από την ως άνω  αναφερόμενη ημερομηνία 

λήξης και δύναται να συνεχιστεί και πέραν αυτής, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Πριν τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής 

προηγείται προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο των οικονομικών φορέων. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής 

κατά το άρθρο 10 της παρούσης και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους/προσφερόμενων ειδών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των ειδικότερων 

προδιαγραφών/τεχνικών προδιαγραφών του Άρθρου 4 για το κάθε προσφερόμενο είδος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης ή/και να επισυναφθούν ενημερωτικά φυλλάδια των 

ειδών. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί 

ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται η τιμή για κάθε τμήμα του 

διαγωνισμού ξεχωριστά και ότι η προσφορά θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον τριών (03) μηνών από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

3. Θεωρείται απαραίτητο ότι ο/οι προμηθευτής/ές να είναι πιστοποιημένος/οι κατά ISO και να είναι εξουσιοδοτημένος/οι 

από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Είναι επίσης απαραίτητο ο προμηθευτής να εξασφαλίζει 

την άμεση τεχνική/επιστημονική υποστήριξη των προϊόντων (επιθυμητή η παρουσία του προμηθευτή στη Βόρεια 

Ελλάδα).  

 

Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά θα δίδεται τιμή η οποία θα εκφράζεται σε ευρώ. 

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ των υποψηφίων ανά είδος διαγωνισμού θα ληφθεί υπ’ όψιν προκειμένου 

να γίνει κατάταξη των συμμετεχόντων με αύξουσα σειρά για την επιλογή του μειοδότη.  

 

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

απαράδεκτη. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων του διαγωνισμού  με 

την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για όποιον από τους παραπάνω 

συνδυασμούς χωρίς να γίνεται σαφής προσδιορισμός της τιμής ανά ομάδα αναλωσίμων. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις  (3) μήνες από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται στην απώλεια κάθε 

δικαιώματος για κατακύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του κυρίως 

φακέλου της προσφοράς τους, έναν υποφάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο 

υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 

147) συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης. Ειδικά το Μέρος IV: 

Κριτήρια Επιλογής συμπληρώνεται η ενότητα α και μόνο. 

     Διευκρινίζεται ότι το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ, δύναται να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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 εκπροσώπησης του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Β) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους. 

Γ)  Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η 

νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και δη: 
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Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 

 Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ 

δημοσίευσης. 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης έως και  (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Προκειμένου για Ο.Ε  και Ε.Ε : 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μεταβολών τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Προκειμένου για συνεταιρισμούς : 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό και τροποποιήσεις του, αποδεικτικά 

τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη νόμιμη σύστασή τους), 

πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά σύστασης 

τους και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα πρόσωπα που νομικά δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, τα οποία 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

Εάν την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται για κάθε 

συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 3 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ ανά τμήμα διαγωνισμού,  σταθερή χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου που είναι απαραίτητες για την προμήθεια των 

εν λόγω ειδών. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για 

την προμήθεια ειδών με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει 

αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 

τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

       Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ημέρα Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 12:00 μ,  στα γραφεία του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ι.Κ.Ε. από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμών όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2773/53763/13-12-2018, (ΑΔΑ: 6Β2ΛΟΞ3Μ-ΝΓ5),  Απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών  με 

θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του Ι.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2019», η οποία, αφού 

παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.  

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς άνευ ΦΠΑ για κάθε είδος του διαγωνισμού των υπό προμήθεια ειδών της παρούσας. Ανάδοχοι/ Ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους 

γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων ειδών. 

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του ΙΚΕ.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και με τηλεομοιοτυπία ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο 

παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης 

της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση 

κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να προτείνει με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για την προμήθεια την κατακύρωση μέρους των ειδών προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του 

Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος που αξιολογήθηκε ως μειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (αρ. 10) ημερών από την 

ημερομηνία ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα κατωτέρω αδικήματα: 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και, επίσης ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας 

του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου 

είδους πιστοποιητικό. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε οικείο 

Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και ότι εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται για τις συμβάσεις αξίας ανώτερης από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά ανάδοχο. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού. Το πρακτικό και τα περιεχόμενα του φακέλου των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη απόφασης 

κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ι.Κ.Ε. θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει 

εγγράφως διά ειδικής πρόσκλησης  ή τηλεφωνικά τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

δέκα (10) ημερών. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να αποφασίσει την τελική 

ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους 

συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 

ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης 

για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

 Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 

 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 
τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102  του Ν.4412/2016. 

  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΑΛΕ, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 

 Η οποία είναι εναλλακτική. 

 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.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. 

 Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή. 

 Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

 Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα προϋπολογισμό. 

 Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
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Ο Οργανισμός, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, 

Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 

Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση 

για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την 

Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 

πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά 

η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Τα υπό προμήθεια  αναλώσιμα εργαστηρίων θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών, τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή/τους 

προμηθευτές.  

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, 

του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα υπό προμήθεια αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 

Ερευνών, τμηματικά  από την υπογραφή της σύμβασης, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή/τους 

προμηθευτές. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα αναλώσιμα είδη εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας , οι προμηθευτές / ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσης προς 

αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω  χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, 

ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση-παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή, 

όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2773/53763/13-12-2018 (ΑΔΑ: 6Β2ΛΟΞ3Μ-ΝΓ50,  Απόφαση του 

Διευθυντή του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια 

διαγωνισμών του Ι.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2019». 

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί 

στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε  αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και 

αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της εκάστοτε δεδουλευμένης αμοιβής θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο 

από το Ι.Κ.Ε., μετά την υποβολή του τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) πρακτικό της επιτροπής  

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
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Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν για τις προμήθειες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

ΔΗΜΗΤΡΑ, πλην του Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε 

δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης άνευ ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη της (2 έτη). Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

ευρώ ανά ανάδοχο.  Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/Ι.Κ.Ε.) 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

ζ) τους όρους ότι:  

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και  

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

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) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους 

μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 

Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν 

μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
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συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλο ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 

αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, ανομοίωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 

σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

Τράπεζας.  

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, 

έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι 

το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι 

από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 

τη Διακήρυξη 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 Αναθέτουσα 

Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 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. 

 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 

σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει 

αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του 

προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τυχόν βλάβες, ζημίες ή ατυχήματα που θα 

προκύψουν εξ αιτίας τούτων. 

 Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και του Οργανισμού και η παρέκκλιση από 

αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο 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 που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 

221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

Δεν απαιτείται  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Σήμερα την…-…-.., ημέρα…….., μεταξύ αφενός: 

1. Του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»)/Ι.Κ..Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα – Κάτω Πατήσια, με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικόλαο Κατή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1489/72729/22-05-2018 Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 293/22-05-2018) – καλούμενου στο εξής για συντομία 

«ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και αφετέρου, 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία……….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………..,  και εδρεύει………, ΤΚ...., 

………, με ΑΦΜ:……, Δ.Ο.Υ.:……., τηλ.: …..&Fax.:…..,καλούμενου στο εξής για συντομία «προμηθευτής», 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναθέτει στον προμηθευτή και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια …………….όπως περιγράφεται στην 

από ……….. τεχνική και οικονομική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού και δεσμεύει 

τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προαναφερθείσας προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα με 

την παράδοση του, από την επιτροπή παραλαβών της μονάδας με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Άρθρο 2 Τίμημα – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής  

Το συμβατικό τίμημα για την ως άνω προμήθεια ορίζεται στο ποσό των ……€  πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

……€) το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος «INTERREG IPA II Cross-border Cooperation 

Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 

2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» με 

ακρωνύμιο COMPLETE  (υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) και θα καταβληθεί ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 

αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών, με την προσκόμιση των σχετικών φορολογικών παραστατικών από τον προμηθευτή (έκδοση 

τιμολογίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης, 

μεταφοράς κλπ, τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή. Το συνολικό αυτό τίμημα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη 

συμφωνημένη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) κράτηση ύψους 

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης), γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/ /22-3-2017-υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης). Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

Άρθρο 3 Χρόνος – διάρκεια 

Τα υπό προμήθεια επιστημονικά όργανα θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, 

τμηματικά από την παραλαβή της υπογεγραμμένης σύμβασης τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση 

που δεν παραδοθούν τα όργανα εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσης προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του 

λόγου αυτού.  

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προμηθευτή 

Η παράδοση των υπό προμήθεια οργάνων θα γίνει στους χώρους του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (κτήμα Θέρμης, Τ.Κ. 

57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης) τμηματικά ,  κατόπιν συνεννοήσεως με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής του Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφαση της και 

την κοινοποιεί στον προμηθευτή. ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσης του προς αποζημίωση για κάθε 

θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Επίσης: 

1. Ο προμηθευτής δεν επιτρέπεται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση ολόκληρου ή μέρους της προμήθειας. 
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2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ασφαλιστική, υγειονομική και οποιαδήποτε άλλης μορφής κάλυψης του ιδίου ή του 

τυχόν απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού για την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο προμηθευτής  θα ευθύνεται έναντι του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για κάθε ζημιά που τυχόν προκαλέσει κατά την παροχή 

ή εξ αφορμής της προμήθειας του προς αυτόν, υποχρεούμενος σε άμεση αποκατάσταση της ζημίας. Ο ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ δικαιούται σε παρακράτηση της αμοιβής του μέχρις καλύψεως του ποσού της ζημίας. 

4. Αποκλείεται από τον προμηθευτή η σε τρίτον εκχώρηση των υπό την παρούσα σύμβαση προκυπτόντων δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 5 Καταγγελία 

Παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, θεωρούμενων απάντων ως ουσιωδών, 

παρέχει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για «σπουδαίο λόγο». 

Άρθρο 6 Εγγύηση 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την ποιότητα της παρτίδας των παρεχόμενων ειδών και να τηρήσει την κατά 

περίπτωση αιτούμενη ημερομηνίες λήξης των προϊόντων 

Άρθρο 7 Γενικοί όροι 

1. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

2. Ρητά συμφωνείται ότι, για κάθε διαφορά που απορρέει αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση αυτή, εάν δεν λυθεί 

με καλόπιστη διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αρμόδια για τη δικαστική επίλυσή τους θα 

είναι δικαστήρια Αθηνών. 

3. Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, αποκλειόμενου και αυτού του όρκου. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα για τον προμηθευτή και 

αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

     Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ                                                Ο Προμηθευτής 

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                    Για την …….. 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Κατής……………… 

                                                                                                    H Επιστημονικά Υπεύθυνη 

 

                                              Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη 

                                                             Διευθύντρια  Ερευνών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Για την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων εργαστηρίου και πεδίου για τις ανάγκες 

του προγράμματος «INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” 

PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive 

livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» με ακρωνύμιο 

COMPLETE και με κωδικό 2018ΕΠ50560043  

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΟΠ

ΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΠΟΣΟ 

(ΜΕ 

Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 

ΑΡΘΡΟ 4(3728/18-12-

2018):ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΝΑΙ/ΟΧ

Ι) 

    

    

    

    

 

 Τόπος – Ημερομηνία: 

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι: 

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον τριών (03) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 

3. παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών για ένα (1) έτος, το service από 

ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του. 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

Για την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων εργαστηρίου και πεδίου για τις ανάγκες 

του προγράμματος«INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” 

PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive 

livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» με ακρωνύμιο 

COMPLETE  

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Σας υποβάλλω την ακόλουθη τεχνική προσφορά: 

 

 

 

 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. ……………………………….  
ΠΡΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/Ι.Κ.Ε. 
Δ/ΝΣΗ Κτήμα Θέρμης 

Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 
 

 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.…ΕΥΡΩ ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ………………… ΕΥΡΩ (και 

ολογράφως)………………………… υπέρ της Εταιρείας………………………………… Δ/νση ..……………Τ.Κ 

…………, ΑΦΜ:………….., για την καλή εκτέλεση Σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει μαζί σας, για την 

προμήθεια……………………, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 2207/47620/02-10-2019 Διακήρυξή σας, για τις 

ανάγκες του προγράμματος «INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 

2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο 

«Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» με 

ακρωνύμιο COMPLETE 

 

 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου 

Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε πέντε(5) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας . 

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 30/06/2019. 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ):  

 εβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.   
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΕΛΓΟ:55143 / ΙΚΕ:55143_18 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: (για ΕΛΓΟ- Δήμητρα) Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα/ 

11145 /Αθήνα-(για ΙΚΕ) ΚΤΗΜΑ ΘΕΡΜΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΤΚ 57001 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΡ Σ. Σωτηράκη και Γραμματεία  

- Τηλέφωνο: 2310 365 370, 365373 

- Ηλ. ταχυδρομείο:info@vri.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος της«INTERREG IPA 

II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, 

THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock 

entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» με ακρωνύμιο 

COMPLETE 

 (CPV: ……….., ……………] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [55143_18] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [………………..] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [………….. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:info@vri.gr
http://www.elgo.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

[] Ναι [] Όχι 
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κοινού με άλλουςv; 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του 

ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 





 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70, FAX: 2310 36 53 71  E-mail: info@vri.gr 

                                              Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries   37 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι  σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιvi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 

του υπ’ αριθμ.πρωτ.  2207/47620/02-10-2019  συνοπτικού  διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και  υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ix Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ix Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

ix Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

ix Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

ix Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), 

 

 

 

 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xiv Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
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την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xiv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xiv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 

όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xiv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xiv Πρβλ άρθρο 48. 

xiv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 




