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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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Α∆Α Περίληψης : 7ΤΗΖ46914Κ-ΛΙΜ 

Αρ. πρωτ. 2678/21-8-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (MIS: 379380),  

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ»  ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
ΕΣΠΑ 2007-2013 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
Προµήθεια αναλωσίµων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου της 
Πράξης «ΘΑΛΗΣ–ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΜΙS 379380), µε κριτήριο κατακύρωσης: 
Χαµηλότερη τιµή. 

 
Λάρισα, 21-8-2015  

(αριθµός πρωτοκόλλου 2678, Α∆Α περίληψης: 7ΤΗΖ46914Κ-ΛΙΜ) 
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια αναλωσίµων ειδών εργαστηρίου 
για τις ανάγκες τoυ έργου της Πράξης 
«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΙS: 
379380) 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λάρισα, Ελλάδα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση προµήθειας αγαθών 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισµός  
µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολικός προϋπολογισµός προµήθειας:  
Πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (5.100,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.   

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Προϋπολογισµός του έργου « ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ» (MIS: 379380)  
(συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. –
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από 
Εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ 2007-13) 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 7-9-2015, ώρα 14:00 

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

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 7-9-2015, ώρα 14:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
http://www.teilar.gr/prokirixeis.php  

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

1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «∆οµή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε. 

2. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευµάτων «Περί Εσωτερικής ∆ιάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 

3. Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α΄). 
4. Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2. 
5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων». 
6. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
7. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 

(ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του 
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010). 

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

9. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014. 

10. Το Ν. 3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - 
εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και ισχύει.  

11. Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση 
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

13. Το Ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΦΕΚ 195/Α΄/2011). 

14. Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δηµοσίων Συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο 238. 

15. Το Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

16. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014), όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015) και ισχύει. 

17. Την Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αρ. πρακτικού 
46/23-7-2015/Θ9, Α∆Α: 7ΣΨΒ46914Κ-Ξ94/3-8-2015) µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη 
του παρόντος διαγωνισµού. 

18. 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. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου/ων (προµηθευτή/ων) για την προµήθεια 
αναλωσίµων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ». 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 και για 120 ηµέρες. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προϋπολογισµός δαπάνης: 
Πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (5.100,00€)  συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.   
 
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, 7-
9-2015, ώρα 14:00  Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

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 για 120 ηµέρες. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

7. Ο ∆ιαγωνισµός και η αποσφράγιση των νοµίµως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί 
τη ∆ευτέρα, 7-9-2015, 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 Τ.Ε.Ι. 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 της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΜΙS 379380). 
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12. Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες 
διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Βασίλειο Κυριατζή, τηλ: 2410 684 734, e-mail: 
elke_procurement@teilar.gr. 

 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

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

Συνηµµένα: 
1. ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
2. ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α' 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού είναι η προµήθεια αναλώσιµων ειδών 
εργαστηρίου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΘΑΛΗΣ– ΤΕΙ Λάρισας» 
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΙS: 379380). 
 
Ο διαγωνισµός αφορά τα κάτωθι είδη ανά κατηγορία: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 1: OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ /ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Οπτικές ίνες FBG-Α 
Οπτικές Ίνες µε µήκος Fiber 
Bragg Grating 1 mm 

Τεµάχιο 10 

2 Οπτικές ίνες FBG-Β 
Οπτικές Ίνες µε µήκος Fiber 
Bragg Grating 3 mm 

Τεµάχιο 33 

 

A/A 1 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. CW=1550 +/- 0.5 nm. 
2. Reflectivity >=50%. 
3. FBG length: 1 mm. 
4. SLSR>15 dB. 
5. BW@3dB <1.5nm. 
6. Ακρυλικές ίνες τύπου SMF28-C. 
7. Χωρίς επιπλέον επίστρωση στο Bragg Grating. 
8. Συνολικό µήκος της κάθε οπτικής ίνας 2m µε το FBG να βρίσκεται στο µέσον 
της. 
9. Υποδοχές FC/APC και στις δύο άκρες. 

 

A/A 2 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. CW=1550 +/- 0.5 nm. 
2. Reflectivity >=60%. 
3. FBG length: 3mm. 
4. SLSR>15 dB. 
5. BW@3dB <0.8 nm. 
6. Ακρυλικές ίνες τύπου SMF28-C. 
7. Χωρίς επιπλέον επίστρωση στο Bragg Grating. 
8. Συνολικό µήκος της κάθε οπτικής ίνας 2m µε το FBG να βρίσκεται στο µέσον 
της. 
9. Υποδοχές FC/APC και στις δύο άκρες. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ /ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Τροφή για κουνέλια-
πειραµατόζωα 

Τύπος σε µορφή pellet 
Σάκοι των 20 
kg 

880 kg 
(44 σάκοι) 

2 
Ροκανίδια για κλουβιά 
πειραµατοζώων 

Καθαρισµένο και πεπιεσµένο 
Σάκοι των 20 
kg 

60 kg  
(3 σάκοι) 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου/-ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» 
(ΜΙΣ 379380). Ειδικότερα, η ∆ιακήρυξη αφορά στην προµήθεια εργαστηριακών αναλωσίµων και 
αντιδραστηρίων, καθώς και άλλων αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της Πράξης. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία ειδών. Ειδικότερα, η αξιολόγηση 
των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την συνολική χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα-κατηγορία 
είδους. ∆ηλαδή, η κατακύρωση θα γίνεται ανά ενότητα-κατηγορία είδους στον προµηθευτή που 
έχει προσφέρει την χαµηλότερη τιµή συνολικά από τους συµµετέχοντες στην ενότητα είδους. 
 
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 της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ» (MIS:379380). 

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

 

Ο Προϋπολογισµός του Έργου είναι Πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (5.100,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23% εν. 1, 13% εν. 2) και αναλύεται σε 
διακριτές ενότητες στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 1: OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 
ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

3.252,03 747,97 4.000,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

894,31 205,69 1.100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.146,34 953,66 5.100,00 

 
Οι προσφορές µπορούν να είναι τµηµατικές, ωστόσο θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 
µία από τις κατηγορίες στο σύνολό της, όπως αυτές περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασµός της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
 
∆ιεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 41110, Λάρισα 
Τηλέφωνα : 2410 684 734, 2410 684 705 
Fax  : 2410 626 396  
e-mail  : elke_procurement@teilar.gr 
Ιστοσελίδα : http://www.teilar.gr 
 
Στην ανωτέρω διεύθυνση: 

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

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

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

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις 
αποκλεισµού ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 
∆εν γίνονται δεκτοί: 
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 
Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
του Υπουργείου Εµπορίου. 

(γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 
παρακάτω αδικήµατα : 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΑΠΠΑ του Συµβουλίου, 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

(δ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

 
 
 
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 την  ∆ευτέρα, 7-9-2015, ώρα 14:00.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα 
του Ειδικού Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας [Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Επιτροπή Εκπαίδευσης και 
Ερευνών, 41110, Λάρισα], τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται: 

• Προσφορές που αποστέλλονται µε FAX ή e-mail. 
• Προσφορές που δεν έχουν χρησιµοποιήσει τον προβλεπόµενο έντυπο πίνακα που 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α του Β' ΜΕΡΟΥΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
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 στην Επιτροπή ∆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 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. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την ∆ιακήρυξη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2678/21-8-2015 
(για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου της Πράξης 

«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ») 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 7-9-2015, 14:00 
 

1. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» που θα περιλαµβάνει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου 
εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, που θα περιλαµβάνει-δηλώνει τα 
κάτωθι: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
• Να δηλώνεται ότι: 

-η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της 
παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 

-γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης. 
-τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 
-παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος. 

•   Να δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς  
  ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π∆118/07,  ήτοι για 
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

•   ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ότι: 
 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. 
γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, 
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ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 
δηλώνοντας τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην 
προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση.  

 (για Έλληνες πολίτες) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι 
εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελµά τους 
όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιµελητήριο (ενώ για αλλοδαπούς ότι κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις). 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014 η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων  τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των  προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
 

Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να 
περιέχει:  

 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζοµένους µε µορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωµένο αντίγραφο 
ή απόσπασµα του καταστατικού των διαγωνιζοµένων και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για O.E. & E.E.). 

 Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την E.E. και τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως µε την νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προµηθευτών 
 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την 
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

 Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2. Φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνοοικονοµική Προσφορά» η οποία υποβάλλεται µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν 
τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Αυτά 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.  

 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο 
της παρούσας ∆ιακήρυξης απορρίπτονται. 
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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 
Ο υποψήφιος προµηθευτής στην οικονοµική του προσφορά θα συµπληρώσει τον πίνακα που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι η στρογγυλοποίηση 
των τιµών θα γίνεται σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 
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. 
 
∆εν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προσφορές που δεν έχουν 
χρησιµοποιήσει τον προβλεπόµενο έντυπο πίνακα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 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.  
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• 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 στην Αναθέτουσα Αρχή 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. 

 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (µέσω e-mail, fax ή συστηµένη 
επιστολή)  σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού (δια του πρωτόκολλου), σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από 
αυτήν: 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου. Υπόχρεοι για την 
προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

a. Φυσικά πρόσωπα. 
b. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E. 
c. ∆ιαχειριστές E.Π.E. 
d. Πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος  για A.E. 
e. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και 
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4. 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 κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Σε περίπτωση Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας 
a. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
b. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
 
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 ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
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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 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει 
ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ». 
 
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 δέκα (10) 
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της προθεσµίας 
που του ορίστηκε 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, και του επιβάλλει αθροιστικά ή 
διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις. 
 
 
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. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναλόγως προς τη ροή της χρηµατοδότησης της Πράξης, 
σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. Εάν το Ε.Π. "Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση" 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 πραγµατοποιείται ως ανάλογα µε την πρόοδο του έργου/προµήθειας 
(µία ή περισσότερες παραγγελίες), µετά από έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος στο οποίο θα 
επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
 
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 (για παράδειγµα: χαµηλή ποιότητα 
προσφερόµενων ειδών, παρέλευση ηµεροµηνίας λήξης αναλωσίµων, µη τήρηση του χρονικού 
ορίου παράδοσης των ειδών κ.λπ.), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει πλήρως 
τη σύµβαση.  
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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. 
 
 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πίνακες Τεχνοοικονοµικής Προσφοράς 

 
Λάρισα, ……/……../2015 

 
 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) A/A ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ [ποσοστό]  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 1: OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

1 
Οπτικές ίνες 
FBG-Α 

Οπτικές Ίνες µε µήκος Fiber 
Bragg Grating 1 mm 

Τεµάχιο 10      

2 
Οπτικές ίνες 
FBG-Β 

Οπτικές Ίνες µε µήκος Fiber 
Bragg Grating 3 mm 

Τεµάχιο 33      

ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) A/A ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕYΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

(Εάν υπάρχει) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ [ποσοστό]  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ 

1 

Τροφή για 
κουνέλια-
πειραµατόζ
ωα 

Τύπος σε µορφή pellet 
Σάκοι των 20 
kg 

880 kg 
(44 σάκοι)      

2 

Ροκανίδια 
για κλουβιά 
πειραµατοζ
ώων 

Καθαρισµένο και πεπιεσµένο 
Σάκοι των 20 
kg 

60 kg  
(3 σάκοι)      

ΣΥΝΟΛΟ  
 

15PROC002983105 2015-08-21



 
 

Σελίδα 16 από 19 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΞΙΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ(…%) 
ΑΞΙΑ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ     

ΣΥΝΟΛΟ  
 
Ηµεροµηνία: 
 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στη Λάρισα σήµερα ….-….-2015, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
1. Ο «Ειδικός Λογαριασµός της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» καλούµενος στο εξής «Εργοδότης», 
νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-08-1996 που κυρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 
36 του Ν.3794/2009 και την αρ. αρ. 3821/17-06-2013 απόφαση του Προέδρου της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (αρ. 
συνεδρίασης 1/13-06-2013, ΦΕΚ Β’ 1535/21-06-2013), από τον Καθηγητή Βλαχογιάννη Μιχαήλ, καλούµενος στο εξής 
«Εργοδότης», 
 
2. Η εταιρεία …………………………………….. που εδρεύει στην ……………. (οδος, αριθµός, ΤΚ) µε Α.Φ.Μ. ………υπαγόµενη στην ……… 
΄∆.Ο.Υ. ………και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την …………………………………….., κάτοικο ……………. (οδος, αριθµός, ΤΚ) κάτοχος του 
µε αριθµό  ………………/…..-……-20.. δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας εκδόσεως  από την ……………………………………………………,  
καλούµενος στο εξής «Ανάδοχος», 
 
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 
 
Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους, που αναδείχτηκε ανάδοχος στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε αριθµό πρωτοκόλλου 
…………/…………-…………-201………… (Α∆Α: …………) για την «……………………………………………………………», µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή», όπως αυτός κατακυρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. …………/…………-…………-2015/Θ… Πρακτικό της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Α∆Α: …………/…-…-201.), αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της παρούσης (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της). 
 
 Άρθρο 2 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
1. Η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από …..-…..-201… και λήγει µετά από περίοδο ….. µηνών, δηλαδή στις …..-…..-201…. 
2. Παράταση του χρόνου διαρκείας της Σύµβασης αυτής µπορεί να δοθεί µόνον µε απόφαση του Εργοδότη  κατόπιν 
εγγράφου, επαρκώς αιτιολογηµένης αιτήσεως του Αναδόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της παρούσας. Αν ο 
Εργοδότης αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί η παράταση, στο έγγραφο της αποδοχής θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι αυτής. 
  
Άρθρο 3 
ΤΙΜΗΜΑ - ΑΜΟΙΒΗ 
1. Το συνολικό συµβατικό τίµηµα - κόστος ορίζεται και συµφωνείται στο ποσό των ………………………….€          
(……………..€ πλέον ΦΠΑ ……………………€). 
2. Το συνολικό αυτό τίµηµα περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και είδους και παραµένει 
σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη συµφωνούµενη χρονική διάρκεια της σύµβασης. Ο Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις 
απαιτήσεις του έργου, καθώς και τους αναγκαίους πόρους και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του 
έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους και του συνόλου του προϋπολογισµού. Κατά συνέπεια, 
ρητά συµφωνείται, ότι καµιά αξίωση για πρόσθετη αµοιβή δεν θα µπορέσει να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει, ότι 
παραιτείται από όλα τα δικαιώµατα, που προκύπτουν από τα άρθρα 288, 388, 696, 697 ΑΚ. Ακόµη και σε περίπτωση παράτασης 
του χρόνου διάρκειας της παρούσας, σύµφωνα µε το άρθρο 2, το τίµηµα θα παραµένει σταθερό. 
3. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.. 
4. Το συνολικό ποσό του τιµήµατος θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των ειδών 
του έργου, όπως καθορίζεται αναλυτικά κατωτέρω στο άρθρο 4. 
 
Άρθρο 4 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει το έργο έως ……-……-201., παραδίδοντας τα είδη, αδαπάνως, στο 
Γραφείο του Επιστηµονικού Υπευθύνου του Έργου ……………………….. στη ∆ιεύθυνση της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή κατά 
περίπτωση µετά από υπόδειξή του σε κατάλληλο χώρο των συνεργαζοµένων φορέων της ηµεδαπής. 
2.  Οι τυχόν παρατηρήσεις του Εργοδότη/Ε.Υ. του Έργου αναφορικά µε τα παραπάνω είδη προς προµήθεια θα 
γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της παραλαβής των ειδών και ο τελευταίος 
πρέπει να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του Εργοδότη και να αποκαταστήσει οποιοδήποτε πρόβληµα µε δικά του έξοδα. 
3. Οριστική παραλαβή των ειδών από τον Εργοδότη θα θεωρείται ότι έχει γίνει όταν θα έχουν παραδοθεί όλα τα προς 
προµήθεια είδη και δεν θα υπάρχει καµία παρατήρηση προς τον Ανάδοχο.  
4. Η πληρωµή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη, εφόσον ο τελευταίος έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από 
το Ε.Π. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναλόγως προς τη ροή της 
χρηµατοδότησης της Πράξης, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. Εάν το Ε.Π. "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση" 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 του Εργοδότη και του Αναδόχου. 
5. Η πληρωµή του Αναδόχου πραγµατοποιείται ανάλογα µε την πρόοδο του έργου/προµήθειας (µία ή περισσότερες 
παραγγελίες), µετά από έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των υλικών.  
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Άρθρο 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους αυτής της 
Σύµβασης, τις τυχόν οδηγίες του Εργοδότη στο πνεύµα αυτής και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
2. Τα προϊόντα που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη είναι καινούρια και µε κανένα τρόπο 
επαναχρησιµοποιηµένα.  
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους της παρούσας Σύµβασης καθ' όλη την διάρκεια της οποίας ρητά 
δηλώνει ότι παραιτείται του δικαιώµατος υπαναχωρήσεως και δι' οποιαδήποτε αιτία. 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπαναχωρήσει ή δηλώσει αδυναµία εκτέλεσης της Σύµβασης ή ο Εργοδότης διαπιστώσει 
σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συµφωνηθέντων ή µη ανταπόκριση µέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις. 
5. 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. 
6. 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 του Εργοδότη. 
7. Ο Εργοδότης  πέραν της υποχρεώσεως της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του και της καταβολής του 
τιµήµατος, οφείλει να ευρίσκεται πάντοτε σε θέση παραλαβής του έργου του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 6 
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 στον Εργοδότη  τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 7 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος και ο Εργοδότης οφείλουν να διαπραγµατευθούν καλόπιστα την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας η οποία 
τυχόν θα προκύψει σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση, µετά από έγγραφη ειδοποίηση έκαστου. Αν η διαφορά δεν λυθεί µε 
διαπραγµάτευση θα παραπεµφθεί προς επίλυση στα αρµόδια ∆ικαστήρια της Λάρισας. 
 
 
Άρθρο 8 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης είναι και το συνηµµένο σε αυτήν παράρτηµα  Ι το οποίο έχει την αυτή ισχύ και κύρος 
µε αυτή. 
 
Άρθρο 9 
Τα συµβαλλόµενα µέρη που θεωρούν όλους τους όρους της παρούσας Σύµβασης και των Παραρτηµάτων αυτής ουσιαστικούς και 
σπουδαίους, τους συνοµολογούν και τους συναποδέχονται και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση η οποία αφού 
διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφη νοµίµως σε τρια ισότιµα πρωτότυπα και έλαβε έκαστο από ένα. 
Για θέµατα, που δε 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 διακήρυξη, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Ο «Εργοδότης» 
Ο «Ανάδοχος» 
 
 
 
Μιχαήλ Βλαχογιάννης 
 Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών  
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 
 
 
 
Ο «Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου» 
 
 
Παράρτηµα Ι 
[προσφορά αναδόχου] 
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Σελίδα 19 από 19 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
για συµµετοχή στον  Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε τίτλο: 

 
Προµήθεια αναλωσίµων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου της 

Πράξης «ΘΑΛΗΣ–ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΜΙS 379380) 
 
 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώσουν το παρόν έντυπο ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, 
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα, 
διευκρινίσεις επ’ αυτής, καθώς επίσης και σχετική αλληλογραφία (πρακτικά επιτροπών, 
αποφάσεις Αναθέτουσας Αρχής κλπ) σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
Συµµετοχή στην παρούσα διακήρυξη δηλώνει ρητή συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου στη 
διαδικασία διακίνησης εγγράφων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και αυτού µε ηλεκτρονικά 
µέσα (e-mail ή/και fax), και αναλαµβάνει την υποχρέωση για άµεση επιβεβαίωση της λήψης 
του εκάστοτε εγγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση η διακίνηση εγγράφων θα γίνεται µε χρήση 
υπηρεσίας ταχυµεταφοράς και χρέωση του παραλήπτη-υποψηφίου αναδόχου. 
 
Επωνυµία Επιχείρησης:  
∆ιεύθυνση:  ΤΚ:  
Επάγγελµα-Τοµέας 
∆ραστηριότητας:  

ΑΦΜ:  ∆ΟΥ:  
Τηλέφωνο:  Fax:  
Email:  

Ονοµατεπώνυµο 
Νοµίµου Εκπροσώπου  

Ονοµατεπώνυµο 
Χειριστή 
∆ιαγωνισµού 

 

Αφού υπογράψετε/σφραγίσετε την παρούσα σελίδα παρακαλούµε να την αποστείλετε στο  
elke_procurement@teilar.gr  (σκαναρισµένη) µε θέµα:  ‘∆ιαγωνισµός 2678/21-8-2015‘. Παρακαλούµε 
το ίδια θέµα να βάζετε και σε κάθε επικοινωνία σας µε την υπηρεσία. 
 
 
 
 

Συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων για τις ανάγκες του 

διαγωνισµού και αναλαµβάνω την ευθύνη 
της άµεσης επιβεβαίωσης της λήψης 

αυτών. 

∆ΕΝ συναινώ στην ηλεκτρονική διακίνηση 
των εγγράφων του διαγωνισµού και  
Επιθυµώ αυτή να γίνεται µε χρήση 

υπηρεσίας ταχυµεταφορών και χρέωση της 
εταιρίας µου. 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο, Υπογραφή και σφραγίδα νοµίµου 
εκπροσώπου 

Ονοµατεπώνυµο, Υπογραφή και σφραγίδα νοµίµου 
εκπροσώπου 
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