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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

Α∆Α: ΒΛ4Ω46914Κ-Ω5Β 
Αρ. πρωτ. 917/01-07-2013  

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΙΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ  

 
Στα πλαίσια της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Προµήθεια ΦΩΤΟΒΙΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης: Συµφερότερη 

Προσφορά. 
 

Λάρισα, 01/07/2013 (αρ. πρωτ. -917-) 
 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προµήθεια  Φωτοβιοαντιδραστήρα 
για τις ανάγκες του έργου «Παραγωγή 
Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης 
«Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λάρισα, Ελλάδα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση προµήθειας αγαθών 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόχειρος διαγωνισµός  
µε κριτήριο τη συµφερότερη 
προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός προϋπολογισµός προµήθειας:  
Σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια 
Ευρώ (€ 43.800,00), 
συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Προϋπολογισµός του έργου «Παραγωγή 
Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης 
«Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 15/07/2013, ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Λάρισα, 41 110 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 15/07/2013, ώρα 14:00 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Βασίλειος Κυριατζής 
τηλ.: 2410 684 734 
E-mail: elke_procurement@teilar.gr 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 

2. Του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

3. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και εργασιών (όπως 
τροποποιήθηκε). 

4. Του Π.∆. 60/2007, «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και εργασιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005. 

5. Του Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. Του Ν. 2741/1999, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες». 

7. Του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 

8. Του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν 
µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005. 

9. Του Ν. 3833/2010 (Άρθρο 12 Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α.) και τυχόν τροποποιήσεις του. 

10. Την Απόφαση του Επταµελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας αρ. πρακτικού 135/26-03-2013 µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του παρόντος 
διαγωνισµού. 

11. Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
παραπάνω. 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου (προµηθευτή) για την προµήθεια ενός 
Φωτοβιοαντιδραστήρα για τις ανάγκες του έργου «Παραγωγή Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της 
πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 

Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους από την επόµενη µέρα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους και µέχρι την 15/10/2013. Προσφορά που ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Προϋπολογισµός δαπάνης 
Σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (43.800,00€), συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α (23%). 
  
1. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις «Περί Προµηθειών» και «Περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, 
που αναγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη, το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα, 15/07/2013, ώρα 
14:00, στα Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα. 
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3. Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαµβάνονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
θεωρούνται εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
Σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από 
την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 

5. ∆εν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
6. Οι υποβαλλόµενες στον παρόντα διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
υποψηφίους Αναδόχους από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους και 
µέχρι την 15/10/2013. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

7. Ο ∆ιαγωνισµός και η αποσφράγιση των νοµίµως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί τη 
∆ευτέρα, 15/07/2013, ώρα 14:00, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
• Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής, Κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. 

• Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά. 
• Συνεταιρισµοί. 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

9. Συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές µε το ∆ιαγωνισµό, παρέχονται, εφόσον 
ζητηθούν από τους υποψηφίους και µόνο εγγράφως και ενυπογράφως, µέχρι και τρεις (3) ηµέρες 
προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της ∆ιακήρυξης καθώς 
και σχετικές πληροφορίες µπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε 
τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 

10. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης (σε ηλεκτρονική 
µορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

http://www.teilar.gr/prokirixeis.php  
11. Η σχετική δαπάνη θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του ερευνητικού έργου «Παραγωγή 

Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

12. Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες 
διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Βασίλειο Κυριατζή, τηλ.: 2410 684 734, (κατά τις ώρες 09:00 µε 
14:00), e-mail: elke_procurement@teilar.gr. 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

∆ρ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
Συνηµµένα: 

1. ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
2. ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3. ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
4. ΜΕΡΟΣ ∆ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού είναι η Προµήθεια  Φωτοβιοαντιδραστήρα για τις 
ανάγκες του έργου «Παραγωγή Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης «Συνεργασία 2011» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», µε σκοπό την µελέτη 
της ταχύτητας ανάπτυξης των άλγεων και της εξάρτησης τους από τις παραµέτρους του 
συστήµατος. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Α) ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1. Να διαθέτει δοχείο αντίδρασης χωρητικότητας τουλάχιστον 25lit µε προγραµµατισµό 

θερµοκρασίας από 30οC έως 60οC τουλάχιστον.  
 
2. Να διαθέτει πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα και παράθυρα από παχύτοιχο γυαλί για την 

παρατήρηση των αντιδράσεων.  
 
3. Να διαθέτει καπάκι µε αεροστεγές κλείσιµο και όλες τις απαραίτητες εισόδους-εξόδους για 

δειγµατοληψία, άντληση υποστρώµατος, τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, των συνδέσεων 
αερίων, των συνδέσεων ηλεκτρονικών.  

 
4. Να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης.  
 
5. Να διαθέτει σύστηµα ανάµειξης µε διοχέτευση αέρα-αερίου. 

 
6. Να διαθέτει σύστηµα φωτισµού του αντιδραστήρα µε φωτισµό LED µε δυνατότητα ελέγχου-

προγραµµατισµού του χρόνου έκθεσης του αντιδραστήρα στο φως, ώστε να επιτυγχάνεται 
αποµίµηση του ηλιακού φωτισµού ανά ηµέρα. 
 

7. Να διαθέτει ηλεκτρόδια για µέτρηση pH, θερµοκρασίας, µε σύνδεση τους στον κεντρικό 
προγραµµατιστή για συλλογή και επεξεργασία των µετρήσεων.  
 

8. Να διαθέτει ηλεκτρόδιο µε κατάλληλη υποδοχή για τη µέτρηση CO2, µε σύνδεση τους στον 
κεντρικό προγραµµατιστή για συλλογή και επεξεργασία των µετρήσεων. 
 

9. Να έχει δυνατότητα απ’ ευθείας υποδοχής ηλεκτροδίων µέτρησης O2. 
 

10. Να έχει δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης µε σύστηµα µέτρησης φθορισµού σε διέγερση 
µπλε και κόκκινου µε δυνατότητα µέτρησης παραµέτρων φθορισµού φωτοσύνθεσης όπως FT 
(Continuous Fluorescence Yield) & QY (Photosystem II quantum yield).  
 

11. Να έχει δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης µε σύστηµα µέτρησης οπτικής πυκνότητας στα 
680nm & 735nm τουλάχιστον. 
 

12. Να διαθέτει µονάδα ελέγχου του όλου συστήµατος, µε δυνατότητα συλλογής µετρήσεων σε 
πραγµατικό χρόνο, προγραµµατισµό δεδοµένων ακόµη και κατά την διάρκεια του πειράµατος, 
ένδειξη των δεδοµένων προγραµµατισµού σε γράφηµα, δυνατότητα προγραµµατισµού 
πρωτοκόλλου αντίδρασης, δυνατότητα επιπλέον επεξεργασία σε πρόγραµµα excel και έλεγχο 
του συστήµατος από µακριά µέσω σύνδεσης µε PC και Internet. 
 

13. Ο φωτοβιοαντιδραστήρας να έχει δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης συστήµατος για συνεχή 
ρύθµιση οπτικής πυκνότητας ή φθορισµού για την περίπτωση καλλιέργειας άλγης σε συνεχές 
έργο (continuous cultivation). 
 

14. Ο φωτοβιοαντιδραστήρας να έχει δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης συστήµατος για συνεχή 
ρύθµιση pH για την περίπτωση καλλιέργειας άλγης σε σταθερές συνθήκες pH. 
 

15. Ο φωτοβιοαντιδραστήρας να έχει δυνατότητα µελλοντικής σύνδεσης συστήµατος για 
καλλιέργεια άλγης µε τη µέθοδο του Χηµοστάτη (Chemostat Module). 
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16. Ο φωτοβιοαντιδραστήρας να έχει δυνατότητα υποδοχής συστήµατος ψύξης. 

 
17. Να διαθέτει τη δυνατότητα µελλοντικής προσθήκης συστήµατος ανάµειξης αέρα/N2 και του 

αέρα/CO2 καθώς και της ροής των µείγµατος πριν την είσοδο του στον 
φωτοβιοαντιδραστήρα. 
 

18. Να ακολουθείται από λογισµικό για την λειτουργία του φωτοβιοαντιδραστήρα σε περιβάλλον 
Windows ή Linux, σε περίπτωση χρήσης εξωτερικού υπολογιστή (PC). 
 

19. Η µονάδα ελέγχου του φωτοβιοαντιδραστήρα να έχει δυνατότητα ελέγχου και άλλων 
αντιδραστήρων για την περίπτωση µελλοντικής ανάπτυξης σε σειρά αντίδρασης διαφορετικών 
πειραµάτων καλλιέργειας άλγης. 

 
 

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Όλα τα µέρη του συστήµατος θα πρέπει να συνεργάζονται µε ευθύνη λειτουργίας του 
προµηθευτή. 

 
2. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωµένο SERVICE. 

 
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το σύστηµα σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, µε χρέωση του (προµηθευτή). Επίσης υποχρεούται να εκπαιδεύσει 
πλήρως στο ίδιο όργανο τουλάχιστον δύο (2) µέλη ΕΠ και ΕΤΠ, ώστε να διασφαλίζεται η 
άριστη λειτουργία του συστήµατος. 

 
4. Το σύστηµα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα manuals. 

 
5. Να βεβαιώνεται κάλυψη µε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη τουλάχιστον και να 

αναφέρεται ο χρόνος αντίδρασης (απόκρισης) σε περίπτωση βλάβης. 
 

6. Ο χρόνος παράδοσης να µη υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
7. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία 

τελικής παράδοσης του συστήµατος. 
 

8. Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή να τεκµηριώνονται 
από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή.  

 
9. Κάθε ασάφεια στην προσφορά θα αξιολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης µε δικαίωµα 

απόρριψης της προσφοράς του προµηθευτή.- 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την η Προµήθεια  

Φωτοβιοαντιδραστήρα για τις ανάγκες του έργου «Παραγωγή Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης 
«Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», µε σκοπό την µελέτη της ταχύτητας ανάπτυξης των άλγεων και της εξάρτησης 
τους από τις παραµέτρους του συστήµατος. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η συµφερότερη προσφορά.  
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα ∆ιακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η σχετική δαπάνη, θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Παραγωγή Βιοκαυσίµων 
από Άλγεις» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα». 

 Το συνολικό κόστος προµήθειας των ειδών δεν θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισµό, 
όπως αυτός αναγράφεται παρακάτω. 

Ο Προϋπολογισµός του Έργου είναι Σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (€43.800,00), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
∆ιεύθυνση : ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα 
Τηλέφωνα : 2410 684 734, 2410 684 713 
Fax  : 2410 626 396  
e-mail  : elke_procurement@teilar.gr  
Ιστοσελίδα : http://www.teilar.gr/ereyna.php 
 
Στην ανωτέρω διεύθυνση: 

• Αποστέλλονται / υποβάλλονται οι Προσφορές, 
• Παρέχεται (σε έντυπη µορφή) το υλικό του ∆ιαγωνισµού, 
• Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής, κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (EOX), που έχουν ως επαγγελµατική δραστηριότητα την 
εµπορία αναλωσίµων ή ειδών γραφείου. 

• Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

• Συνεταιρισµοί 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε τελεσίδικη απόφαση 
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου. 

3. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
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4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις 
αποκλεισµού ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

Τα παραπάνω (1-4), µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, πρέπει να δηλώνονται µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
εταιρίας µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο διαγωνισµό µε έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 

• αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ΕΛΤΑ 
• αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier)  
• καταθέτοντάς την µε ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους 
• καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως. 

 
Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω είναι ότι η προσφορά θα έχει ήδη παραληφθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, 
ήτοι µέχρι τη ∆ευτέρα, 15/07/2013, ώρα 14:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του 
Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας [ΤΕΙ Θεσσαλίας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 
41110, Λάρισα], τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται: 

• Προσφορές που αποστέλλονται µε FAX ή e-mail. 
 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη 
διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού που παραλαµβάνει τις προσφορές, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε όλες τις 
άλλες προσφορές, που κατατέθηκαν µε την προαναφερθείσα διαδικασία και πάντοτε εντός των 
προθεσµιών της παρούσας. 
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή, µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική 
γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική 
γλώσσα. 

Θα πρέπει να φέρουν την επωνυµία της εταιρίας, το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, την 
υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας  
Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη), θα γράφεται 
η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 
διαφοράς µεταξύ τους. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για τη ∆ιακήρυξη µε αριθµό πρωτοκόλλου 917/01-07-2013 

 
(για την προµήθεια Φωτοβιοαντιδραστήρα για τις ανάγκες του έργου «Παραγωγή Βιοκαυσίµων από 
Άλγεις» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα»). 
 
 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής 
των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε 
όρο της παρούσας ∆ιακήρυξης απορρίπτονται. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραµµένη από τον υποψήφιο. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση της Επιτροπής. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

∆ιευκρινίσεις, που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των Προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ 
Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, ως εξής: 

Α) Τιµή χωρίς Φ.Π.Α.. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

λανθασµένος Φ.Π.Α., αυτός µπορεί να διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Γ) Τιµή µε Φ.Π.Α. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.   
 Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Οι τιµές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρµογής, αναθεώρησης, αυξοµείωσης και παραµένουν 
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8:  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, παρουσία των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής 
και αποσφράγισης των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα 
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, και µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού όλα τα υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά, εκτός από τα prospectus ή τα 
φυλλάδια ή τους καταλόγους. 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας, χωρίς πλέον την παρουσία των εκπροσώπων, προβαίνει στην 
αξιολόγηση και καταχωρεί τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα.  

• Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει, µαζί µε όλα τα στοιχεία 
του φακέλου του διαγωνισµού στο επταµελές όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την έγκριση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Το πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και η απόφαση κατακύρωσης από την Επιτροπή 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους. Για την 
αξιολόγηση-βαθµολόγηση θα εφαρµοστούν τα αναφερόµενα στο ΜΕΡΟΣ Γ της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

• για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, 

• εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 
• εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, 

• εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια. 
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύµβαση 
προµήθειας αγαθών, µε χρονική διάρκεια το πολύ πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της. 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο στηρίζεται 
(διακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δεν 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η παράδοση των ειδών, αδαπάνως για το ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα γίνει από τον Ανάδοχο σε χώρο 
που θα υποδείξει το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

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 οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζόµενων 
επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής και 
Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µέσα σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας αγαθών, ο Ανάδοχος στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης (σε ευρώ), η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας 
(χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το 
συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του ΜΕΡΟΥΣ ∆’: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ». 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της 
προθεσµίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή 
διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε 
θετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγµατοποιήσει 
έγκαιρα την προµήθεια που του κατακυρώθηκε. 

Σε περίπτωση που ο µειοδότης έχει υπογράψει τη Σύµβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει 
αδυναµία εκτέλεσης της Σύµβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην 
εκτέλεση των συµφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται µέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον µειοδότη έκπτωτο, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 12:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η τελευταία έχει 
λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και 
αναλόγως προς τη ροή της χρηµατοδότησης της Πράξης, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. Εάν το το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» αρνηθεί να 
χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις πιστώσεις αυτές για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα 
της τελευταίας, το γεγονός αυτό συνιστά λόγο λύσης της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του Αναδόχου. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την παράδοση του προς προµήθεια 
είδους και παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή και αφού ολοκληρωθούν όλες οι λοιπές 
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (εκπαίδευση προσωπικού κλπ). 

Το σύνολο της αµοιβής του/των αναδόχου/χων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13:  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι 
υπάρχει πληµµελής προµήθεια σε οποιαδήποτε µορφή (πχ προµήθεια χρησιµοποιηµένου ή 
ελαττωµατικού προϊόντος κλπ), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει πλήρως τη 
σύµβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 14:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί εάν τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 15:  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της 
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας 
και ουσίας, της οποίας νόµιµη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την 
αρµόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Τα προϊόντα που παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή είναι καινούρια και µε κανένα τρόπο 
επαναχρησιµοποιηµένα. 

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.  

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 17:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές (και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε 
τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 18:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 19:  ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση θα διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθµίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 
Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά ∆ικαστήρια 
της Λάρισας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν 
από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής.-
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ΜΕΡΟΣ Γ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Για  την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον πίνακα 
«Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται 
στη συνέχεια. Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 
βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθµολογία αυτή 
αυξάνεται µέχρι 110  βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το 
άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων . 

Οι οµάδες και συντελεστές κριτηρίων µε βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών κατά είδος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 ΟΜΑ∆Α Α’  

1. 
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

35 

2. 
Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισµού 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

20 

3. 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 
εξοπλισµού 

15 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 70 
   
 ΟΜΑ∆Α  Β’  

1. 
Τεχνική Υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση 
2 έτη και ανταλλακτικά 10 έτη 

15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο 10 
2. Χρόνος παράδοσης 5 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 30 
                             ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η συγκριτική τιµή Κ κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος παροχής 
κατά είδος των απαιτουµένων από την διακήρυξη αναλωσίµων υλικών. Για την 
οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος 
χωρίς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση υπερβολικά χαµηλής Οικονοµικής Προσφοράς, ζητείται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονοµικής 
προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής είδους/ τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης 
λύσης κ.λ.π.). Εάν µετά την αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόµενες 
τιµές κριθούν υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα προσφορά,  
µε έµφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση 
του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονοµικής 
Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα 
προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών. 

- Αξιολόγηση  των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο αξιολόγησης. 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης 
προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 
Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki). 
 
Όπου: 
Bmax: η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  
Bi:      η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i 
Kmin:  το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  
Ki:      το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i κατά είδος 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 



 
 

Σελίδα 17 από 18 

ΜΕΡΟΣ ∆ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 



 
 

Σελίδα 18 από 18 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας .............................................................  
Κατάστηµα ..........................................................................  
Ηµεροµηνία Έκδοσης .... 
Ευρώ ........................... 
 
 

Προς 
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Έρευνας της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
41 110, Λάρισα, Ελλάδα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ............. ΕΥΡΩ ............... 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………… 

ευρώ 

υπέρ………………………………... ∆/νση…………….  

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. ……..σύµβασης, συνολικής αξίας ……..……   

για την επιλογή Αναδόχου για την  Προµήθεια  Φωτοβιοαντιδραστήρα για τις ανάγκες του έργου 

«Παραγωγή Βιοκαυσίµων από Άλγεις» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 

από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ../../…. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 


