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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: ΒΛ4Θ46914Κ-Χ47 

 

Αρ. πρωτ. 1014/ 15-07-2013 

∆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, 15/07/2013 (αριθµός πρωτοκόλλου -1014-) 

 
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 την χαµηλότερη τιµή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνολικός προϋπολογισµός προµήθειας:  
ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ Ευρώ και 64 ΛΕΠΤΑ (€ 
61.084,64), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. (23%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Προϋπολογισµός του έργου « ΘΑΛΗΣ – 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» (MIS: 379380) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη, 31/07/2013, ώρα 12:00 

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

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη, 31/07/2013, ώρα 12:00 

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 
Λάρισας αρ. πρακτικού 136/02-04-2013 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 
χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου (προµηθευτή) ή Αναδόχων (προµηθευτών) 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 3 µήνες. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προϋπολογισµός δαπάνης: 
ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Ευρώ και 64 ΛΕΠΤΑ (€ 61.084,64), 
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 την Τετάρτη, 
31/07/2013, ώρα 12:00  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. 
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6. Οι υποβαλλόµενες στον παρόντα διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
υποψηφίους Αναδόχους από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
τους και για 3 µήνες. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

7. Ο ∆ιαγωνισµός και η αποσφράγιση των νοµίµως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί 
την Τετάρτη, 31/07/2013, ώρα 12:00  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). 

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 

 
 

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α' 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
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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: 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Σύνολο 

Προυπολογισθέν 
Συνολικό κόστος 

µε ΦΠΑ 

Α.1 Cell  line MC3T3-E1 subclone 4 1 656,8 

Α.2 Collagenase IV from Clostridium histolyticum, 0.5-5.0 
FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid  

500mg 397,3 

Α.3 ASCORBIC ACID, suitable for cell culture, ≥98%  100g 68,9 

Α.4 BETA-GLYCEROPHOSPHATE disodium salt hydrate 
BioUltra, suitable for cell culture, , ≥99.0%  

50g 145,1 

Α.5 
Dispase II (neutral protease, grade II) lyophilizate from 
Bacillus polymyxa 

4 X 1gr 393,6 

Α.6 
DMEM (10x) liquid cell culture medium, without NaHCO3, 
with 4.5 g/l D-Glucose, without L-glutamine, without Na-
pyruvate 

500 ml 24,6 

Α.7 Standardized Fetal Bovine Serum (FBS) Superior for tissue 
cultures; EU-approved, mycoplasma-free, virus tested 

2 Χ 
500ml 

182 

Α.8 
Minimum Essential Medium (ΜΕΜ) alpha, 1X, CELL 
CULTURE, no Nucleosides 

5X 500ml 196,8 

Α.9 
Trypsin-EDTA (0.05% Trypsin with EDTA 4Na) 1X, CELL 
CULTURE, Porcine parvovirus and mycoplasma tested 

500ml 103,3 

Α.10 L-Glutamine, 200 mM Solution, 100X, CELL CULTURE 2 X 
100ml 

21 

Α.11 Penicillin-Streptomycin, Liquid, 100X, 10000units, CELL 
CULTURE 

2 X 
100ml 

28,3 

Α.12 Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS), 10X, no 
Calcium, no Magnesium, cell culture 

500ml 28,3 

Α.13 HBSS, 10X, no Calcium, no Magnesium, Phenol Red, CELL 
CULTURE 

500ml 22,8 

Α.14 10% Goat serum, non-immune 100ml 435,4 

Α.15 
Ficoll-Paque PLUS, Low levels of endotoxin (< 0.12 
EU/ml), cell culture 500ml 172,2 

Α.16 Recombinant  Human RANKL, > 98%, cell culture  10µg 209,1 

Α.17 Recombinant Murine M-CSF, > 98%, cell culture  10µg 209,1 

Α.18 Pipette Controller for Glass or plastic, 1 mL to 100 mL, 
Battery Charging, power 120V, 60 Hz. or 230V, 50 Hz. 

1 300,1 

Α.19 Πιπέτα τύπου gilson 0,1-2 µl 1 159,9 

Α.20 Πιπέτα τύπου gilson 0,5-10µl 1 159,9 

Α.21 Πιπέτα τύπου gilson 2-20µl 1 159,9 

Α.22 Πιπέτα τύπου gilson 20-200µl 1 159,9 

Α.23 Πιπέτα τύπου gilson 100-1000µl 1 159,9 

Α.24 
Εργαστηριακά γάντια χωρίς πούδρα, latex (small, medium, 
large) ή άλλο ισοδύναµο 

30 Χ 
συσκευασ
ίες των 

100 

184,5 

Α.25 Σωληνάρια κωνικά τύπου Falcon 50ml, µε βιδωτό πώµα 

2 Χ 
Συσκευασ
ία 300 
τεµαχίων 

93,48 

Α.26 Σωληνάρια κωνικά τύπου Falcon 15ml, µε βιδωτό πώµα 

2 Χ 
Συσκευασ
ία 500 
τεµαχίων 

152,5 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Σύνολο 

Προυπολογισθέν 
Συνολικό κόστος 

µε ΦΠΑ 

Α.27 
Πλαστικές πιπέτες κυτταροκαλλιέργειας, 10ml 
αποστειρωµένες 

2 Χ 
Συσκευασ
ία 500 
τεµαχίων 

147,6 

Α.28  Ακρορύγχια /yellow tips 
5 Χ 

CASE/100
00 

301,35 

Α.29  Ακρορύγχια /blue tips 2 X 
SE/5000 

68,88 

Α.30 
Cell culture dish, 100mm x 20mm, treated polystyrene 
20/sleeve, non-pyrogenic, sterile 

10 x 
Συσκευασ
ία 20 

τεµαχίωv 

67,65 

Α.31 Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 well plate 
Συσκευασ
ία 50 

τεµαχίων 
79,95 

Α.32 Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 48 well plates 
Συσκευασ
ία 50 

τεµαχίων 
116,85 

Α.33 Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 well plates 
Συσκευασ
ία 50 

τεµαχίων 
98,4 

A34 antibody SOX2, rabbit polyclonal against residues 300 to 
the C-terminus of Human SOX2  

100µg 516,6 

A.35 antibody SOX2, mouse monoclonal IgG1, clone 9-9-3 100µg 479,7 

A.36 antibody SOX2, ChIP Grade, rabbit polyclonal 100µl 516,6 

A.37 antibody GATA 4, rabbit polyclonal against Mouse/ Rat/ 
Human 

100µg 479,7 

A.38 
antibody Ki67, rabbit polyclonal against residues 1200 - 
1300 of Human Ki67  

100µg 516,6 

A.39 antibody BrdU, Rat monoclonal [BU1/75 (ICR1)] 125µg 516,6 

A.40 
antibody E-cadherin, rabbit polyclonal, reacts with mouse/ 
human 100µg 516,6 

A.41 antibody collagen I, Rabbit polyclonal, reacts with mouse/ 
human  

100µg 516,6 

A.42 antibody collagen II, Rabbit polyclonal, reacts with mouse/ 
human 

100µg 516,6 

A.43 antibody osteocalcin, Rabbit polyclonal, reacts with mouse/ 
human 

100µg 467,4 

A.44 antibody osteopontin, Rabbit polyclonal, reacts with 
mouse/ human 

100µg 467,4 

A.45 BrdU mouse monoclonal antibody Alexa Fluor 594,   Clone 
MoBU-1 

100mg 477,2 

A.46 Alexa Fluor 488 goat anti mouse IgG, IgM (H+L)  0.25 ml, 
2 mg⁄ml 

319,8 

A.47 
Alexa Fluor 488 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

399,7 

A.48 
Alexa Fluor 568 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

399,7 

A.49 
Alexa Fluor 568 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

399,7 

A.50 
Alexa Fluor 647 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-
adsorbed  

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

399,7 

A.51 Goat anti-mouse IgG conjugated to Texas Red, 2mg/ml 0,5 ml 290,3 

A.52 
Alexa Fluor 647 Goat Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 399,7 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Σύνολο 

Προυπολογισθέν 
Συνολικό κόστος 

µε ΦΠΑ 

A.53 Antibody pTyr PY99, mouse monoclonal IgG2b 
  200 
µg/ml 

314,9 

A.54 mouse anti-eGFP monoclonal antibody, clone GF28R 100µg 553,5 

A.55 Primers, 20mer, HPLC purification, scale 10nmol  50 492 

A.56 TRI-REAGENT, RNA isolation reagent 3 x 100ml 405,9 

A.57 Annexin V Apoptosis Detection Kit FITC 50 tests 135,3 

A.58 Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit,  1 ml 779,82 

A.59 CellTracker™ Green CMFDA (5-Chloromethylfluorescein 
Diacetate) 

1mg 500 

A.60 SlowFade Gold Antifade Reagent with DAPI  
Συσκευασ

ία 
 5 x 2ml 

286,6 

A.61 ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI  
Συσκευασ

ία  
5 x 2ml 

332,1 

A.62 Annexin V-Alexa Fluor 488  Conjugate  500 µl 941 

A.63 Alexa Fluor 647 Phalloidin 300 units 848,7 

A.64 5-Bromo-2´-Deoxyuridine (BrdU) 100mg 184,5 

A.65 Hoechst 33258, suitable for cell culture 100mg 98,4 

A.66 MTT,  Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%  1g 93,5 

A.67 propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)  10mg 51,66 

A.68 
Alkaline phosphatase activity kit, based on naphthol AS-
MX phosphate and fast red violet B salt  

1 
συσκευασ

ία 
360,4 

A.69 BCIP/NBT Liquid Substrate System 2 x 100ml 196,8 

A.70 Acid Phosphatase, Leukocyte (TRAP) Kit 1 319,8 

Γ.71 Silver nitrate, ReagentPlus, ≥99.0% 5gr 41,8 

Γ.72 Reverse transcriptase M-MLV, supplied with buffer  40.000 
units 

430,5 

A.73 Alizarin red S (Alizarin sulfonic acid disodium salt) 10g 24,6 

A.74 Aγαρόζη , basic, without Dnases/Rnases/Proteases 500gr 221,4 

A.75 
EVA Green, mastermix για Real-time PCR, πολυµεράση 
τύπου Ssofast 

1000 
reactions 

750,3 

A.76 Oligo(dT)18 Primer, for cDNA synthesis 
5.0 unit 
(185µg) 123 

A.77 Σωληνάρια τύπου eppendorf 0,2ml 

8 Χ 
Συσκευασ
ία 1000 
τεµαχίων 

295,2 

A.78 Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5 ml 

4 x 
Συσκευασ
ία 5000 
τεµαχίων 

221,4 

A.79 3ΜΜ WHATMAN PAPER 46X57CM 
Συσκευασ
ία 100 
τεµαχίων 

155,0 

A.80 
Πλέγµατα (Grids) για ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ΤΕΜ grid 
size 200 mesh x 125 µm pitch, copper    1 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
100 

1 
45,0 

A.81 Αγώγιµη πάστα Αργύρου (Silver conductive paste) 25GR 1 254,0 

A.82 Κάψα αλoυµίνας (Alumina Crucible) 100 ml (1 TEMΑΧΙΟ) 10 850,0 

A.83 
 Μπίλιες αχάτη (Agate balls) διαµέτρου  10 mm) (1 
TEMΑΧΙΟ) 

500 
950,0 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Σύνολο 

Προυπολογισθέν 
Συνολικό κόστος 

µε ΦΠΑ 

A.84 Κάψα πορσελάνης  100 ml (1 TEMΑΧΙΟ) 6 75,0 

A.85 Ποτήρια PTFE  250 ml (1 TEMΑΧΙΟ) 2 62,0 

A.86 
Φίλτρα για σύριγγα µιας χρήσης pore size 0.22µm, 
διάµετρος 33mm 1 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50 

3 630,0 

A.87 Σύριγγα  HPLC  50µl, µε βελόνα 22s ga (1 TEMΑΧΙΟ) 2 260,0 

A.88 Σύριγγα HPLC 100µl, µε βελόνα 22s ga (1 TEMΑΧΙΟ) 2 230,0 

A.89 Συνδυασµένο ηλεκτρόδιο για µέτρηση pH (Γυάλινο) (1 
TEMΑΧΙΟ) 

4 980,0 

A.90 Στήλη HPLC,  C8 5µm particle size, L x I.D. 15cm x 4.6 
mm (1 TEMΑΧΙΟ) 

1 889,0 

A.91 

Οπτική ίνα µε Fiber Bragg Grating (FBG) µήκους 1 mm  µε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) CW=1550 +/- 0.5 nm, β) 
Ref >=50%, γ) SLSR>15 dB, δ) BW@3dB <1.5nm, ε) 
Ακρυλική ίνα τύπου SMF28-C, στ) Χωρίς επιπλέον 
επίστρωση, ζ) Συνολικό µήκος της οπτικής ίνας 2m µε το 
FBG να βρίσκεται στο µέσον της, η) Υποδοχές FC/APC και 
στις δύο άκρες. 
 

55 3.600,00  

A.92 

 Οπτική ίνα µε Fiber Bragg Grating (FBG) µήκους 3 mm µε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:     α)  CW=1550 +/- 0.5 nm, 
β) Ref >=60%, γ) SLSR>15 dB, δ)  BW@3dB <0.8 nm, ε) 
Ακρυλική ίνα τύπου SMF28-C, στ) Χωρίς επιπλέον 
επίστρωση, ζ) Συνολικό µήκος της οπτικής ίνας 2m µε το 
FBG να βρίσκεται στο µέσον της, η) Υποδοχές FC/APC και 
στις δύο άκρες. 

55 3.200,00 

A.93 
Φύλλα Τιτανίου (Purity of Ti 99%) ∆ιαστάσεων 
150x150x0.127 mm 3 600,0 

A.94 Φύλλα Τιτανίου (Purity of Ti 99%) ∆ιαστάσεων 
150x150x0.200 mm 

3 600,0 

A.95 Φύλλα Τιτανίου (Purity of Ti 99%) ∆ιαστάσεων 300x300x1 
mm 

5 1.250,00 

A.96 Lids kai Pans T-ZERO γiα το DSC 800 της TA (συσκευασία 
των 100 τεµαχίων) 

5 2.800,00 

A.97 Άζωτο καθαρότητας 99,99% για φιάλη 100 lt 4 1.400,00 

A.98 
Ρητινη  σιλικόνης RTM για κατασκευή καλουπιών µετά 
καταλύτη (Κg) 

5 200,0 

A.99 
Κιτ Γεωπολυµερους poly(sialate-siloxo) δύο συστατικών 
υψηλής αντοχής K-Ca (kg) 

5 2.500,00 

A.100 
Κιτ Γεωπολυµερους poly(sialate-siloxo) δύο συστατικών 
υψηλής αντοχής Na-Ca (kg) 5 2.500,00 

A.101 
Ροζέτες ηλεκτροµηκυνσιοµέτρων για δοκίµια διαστάσεων 
60mmX15mmX3mm 20 1500,00 

A.102 ∆ιαγονιδιακά ποντίκια ROSA26-EGFP 125 6.250,00 

A.103 Κόνικλοι 60 3.600,00 

A.104 Carbon Paste ( SMALL VIAL) για το µικροσκόπιο SEM 
QUANTA 200, FEI 

2 1.000,00 

A.105 Carbon Tape ( ROLL) για το µικροσκόπιο SEM QUANTA 
200, FEI 

2 200,0 

A.106  Aluminum specimen holders (50 pieces box) 2 400,0 

A.107 1 tungsten W electron source 1 800,0 
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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/-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 είδος.  
 
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 ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ Ευρώ και 64 ΛΕΠΤΑ (€ 61.084,64), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
(23%) 
 
 
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. 

 
 
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 τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
2. Όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 
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3. Όσοι τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 

4. Όσοι τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

5. Όσοι τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης 
κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

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

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

 
Τα παραπάνω (1-7), 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 και αναγράφοντας τα στοιχεία του 
διαγωνισµού), στην οποία θα περιλαµβάνετε επίσης δήλωση ότι ο ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην 
προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 
 
 
 
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  Τετάρτη, 31/07/2013, ώρα 12:00.  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. 
 
∆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 υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ανά ενότητα, σε δύο (2) αντίγραφα, 
στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
Θα πρέπει να φέρουν το όνοµα της προσφερόµενης ενότητας, την επωνυµία της εταιρίας, το 
ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας  
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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. 
 
 
Το σύνολο των φακέλων που αντιστοιχούν στις προσφερόµενες ενότητες εσωκλείεται σε ενιαίο 
σφραγισµένο φάκελο ο οποίος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 

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

Για την ∆ιακήρυξη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1014/ 15-07-2013 
(για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφείου και εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου της 

Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ»). 
 

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. 

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 
 
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. 
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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.  

• 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. 

 
 
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 δύο (2) 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 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει 
ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ». 
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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 Γ': "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. 
 
 
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, ∆ια Βίου Μάθησης 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 εξής 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. 
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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, κυτταροκαλλιεργειών ή 
χηµικών αντιδραστηρίων, µη τήρηση του χρονικού ορίου παράδοσης των ειδών κ.λπ.), 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. 
 
 
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. 
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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 

 
Λάρισα, ……/……../2013 

 

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

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α.1 Cell  line MC3T3-E1 
subclone 4 

1 
 

 
  

Α.2 

Collagenase IV from 
Clostridium 
histolyticum, 0.5-5.0 
FALGPA units/mg 
solid, ≥125 CDU/mg 
solid  

500mg 

 

 

  

Α.3 
ASCORBIC ACID, 
suitable for cell 
culture, ≥98%  

100g 
 

 

  

Α.4 

BETA-
GLYCEROPHOSPHATE 
disodium salt hydrate 
BioUltra, suitable for 
cell culture, , 
≥99.0%  

50g 

 

 

  

Α.5 

Dispase II (neutral 
protease, grade II) 
lyophilizate from 
Bacillus polymyxa 

4 X 1gr 

 

 

  

Α.6 

DMEM (10x) liquid 
cell culture medium, 
without NaHCO3, 
with 4.5 g/l D-
Glucose, without L-
glutamine, without 
Na-pyruvate 

500 ml 

 

 

  

Α.7 

Standardized Fetal 
Bovine Serum (FBS) 
Superior for tissue 
cultures; EU-
approved, 
mycoplasma-free, 
virus tested 

2 Χ 500ml 

 

 

  

Α.8 

Minimum Essential 
Medium (ΜΕΜ) alpha, 
1X, CELL CULTURE, 
no Nucleosides 

5X 500ml 

 

 

  

Α.9 

Trypsin-EDTA (0.05% 
Trypsin with EDTA 
4Na) 1X, CELL 
CULTURE, Porcine 
parvovirus and 
mycoplasma tested 

500ml 

 

 

  

Α.10 
L-Glutamine, 200 mM 
Solution, 100X, CELL 
CULTURE 

2 X 100ml 
 

 

  



 
 

Σελίδα 19 από 27 

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

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α.11 

Penicillin-
Streptomycin, Liquid, 
100X, 10000units, 
CELL CULTURE 

2 X 100ml 

 

 

  

Α.12 

Dulbecco's 
Phosphate-Buffered 
Saline (DPBS), 10X, 
no Calcium, no 
Magnesium, cell 
culture 

500ml 

 

 

  

Α.13 

HBSS, 10X, no 
Calcium, no 
Magnesium, Phenol 
Red, CELL CULTURE 

500ml 

 

 

  

Α.14 
10% Goat serum, 
non-immune 

100ml 
 

 
  

Α.15 

Ficoll-Paque PLUS, 
Low levels of 
endotoxin (< 0.12 
EU/ml), cell culture 

500ml 

 

 

  

Α.16 
Recombinant  Human 
RANKL, > 98%, cell 
culture  

10µg 
 

 

  

Α.17 
Recombinant Murine 
M-CSF, > 98%, cell 
culture  

10µg 
 

 

  

Α.18 

Pipette Controller for 
Glass or plastic, 1 mL 
to 100 mL, Battery 
Charging, power 
120V, 60 Hz. or 
230V, 50 Hz. 

1 

 

 

  

Α.19 Πιπέτα τύπου gilson 
0,1-2 µl 

1 
 

 
  

Α.20 Πιπέτα τύπου gilson 
0,5-10µl 

1 
 

 
  

Α.21 Πιπέτα τύπου gilson 
2-20µl 

1 
 

 
  

Α.22 
Πιπέτα τύπου gilson 
20-200µl 

1 
 

 
  

Α.23 
Πιπέτα τύπου gilson 
100-1000µl 

1 
 

 
  

Α.24 

Εργαστηριακά γάντια 
χωρίς πούδρα, latex 
(small, medium, 
large) ή άλλο 
ισοδύναµο 

30 Χ 
συσκευασίε
ς των 100 

 

 

  

Α.25 
Σωληνάρια κωνικά 
τύπου Falcon 50ml, 
µε βιδωτό πώµα 

2 Χ 
Συσκευασία 

300 
τεµαχίων  

 

  

Α.26 
Σωληνάρια κωνικά 
τύπου Falcon 15ml, 
µε βιδωτό πώµα 

2 Χ 
Συσκευασία 

500 
τεµαχίων 

 

 

  

Α.27 

 
 
Πλαστικές πιπέτες 
κυτταροκαλλιέργειας, 
10ml αποστειρωµένες 

2 Χ 
Συσκευασία 

500 
τεµαχίων 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

Α.28 
 Ακρορύγχια /yellow 
tips 

5 Χ 
CASE/1000

0  

 

  

Α.29 
 Ακρορύγχια /blue 
tips 

2 X 
SE/5000  

 
  

Α.30 

Cell culture dish, 
100mm x 20mm, 
treated polystyrene 
20/sleeve, non-
pyrogenic, sterile 

10 x 
Συσκευασία 

20 
τεµαχίωv 

 

 

  

Α.31 
Πλάκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
96 well plate 

Συσκευασία 
50 

τεµαχίων  

 

  

Α.32 
Πλάκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
48 well plates 

Συσκευασία 
50 

τεµαχίων  

 

  

Α.33 
Πλάκες 
κυτταροκαλλιέργειας 
24 well plates 

Συσκευασία 
50 

τεµαχίων  

 

  

A34 

antibody SOX2, 
rabbit polyclonal 
against residues 300 
to the C-terminus of 
Human SOX2  

100µg 

 

 

  

A.35 
antibody SOX2, 
mouse monoclonal 
IgG1, clone 9-9-3 

100µg 
 

 

  

A.36 
antibody SOX2, ChIP 
Grade, rabbit 
polyclonal 

100µl 
 

 

  

A.37 

antibody GATA 4, 
rabbit polyclonal 
against Mouse/ Rat/ 
Human 

100µg 

 

 

  

A.38 

antibody Ki67, rabbit 
polyclonal against 
residues 1200 - 1300 
of Human Ki67  

100µg 

    

A.39 
antibody BrdU, Rat 
monoclonal [BU1/75 
(ICR1)] 

125µg 
    

A.40 

antibody E-cadherin, 
rabbit polyclonal, 
reacts with mouse/ 
human 

100µg 

    

A.41 

antibody collagen I, 
Rabbit polyclonal, 
reacts with mouse/ 
human  

100µg 

    

A.42 

antibody collagen II, 
Rabbit polyclonal, 
reacts with mouse/ 
human 

100µg 

    

A.43 

antibody osteocalcin, 
Rabbit polyclonal, 
reacts with mouse/ 
human 

100µg 

    

A.44 

antibody osteopontin, 
Rabbit polyclonal, 
reacts with mouse/ 
human 

100µg 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

A.45 

BrdU mouse 
monoclonal antibody 
Alexa Fluor 594,   
Clone MoBU-1 

100mg 

    

A.46 
Alexa Fluor 488 goat 
anti mouse IgG, IgM 
(H+L)  

0.25 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.47 

Alexa Fluor 488 Goat 
Anti-Rabbit IgG 
(H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.48 

Alexa Fluor 568 Goat 
Anti-Mouse IgG 
(H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.49 

Alexa Fluor 568 Goat 
Anti-Rabbit IgG 
(H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.50 

Alexa Fluor 647 Goat 
Anti-Rabbit IgG 
(H+L), highly cross-
adsorbed  

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.51 
Goat anti-mouse IgG 
conjugated to Texas 
Red, 2mg/ml 

0,5 ml 
    

A.52 

Alexa Fluor 647 Goat 
Anti-Mouse IgG 
(H+L), highly cross-
adsorbed 

0.5 ml, 2 
mg⁄ml 

    

A.53 
Antibody pTyr PY99, 
mouse monoclonal 
IgG2b 

  200 
µg/ml 

    

A.54 
mouse anti-eGFP 
monoclonal antibody, 
clone GF28R 

100µg 
    

A.55 
Primers, 20mer, 
HPLC purification, 
scale 10nmol  

50 
    

A.56 TRI-REAGENT, RNA 
isolation reagent 

3 x 100ml     

A.57 Annexin V Apoptosis 
Detection Kit FITC 

50 tests     

A.58 Quant-iT PicoGreen 
dsDNA Assay Kit,  

1 ml     

A.59 

CellTracker™ Green 
CMFDA (5-
Chloromethylfluoresc
ein Diacetate) 

1mg 

    

A.60 
SlowFade Gold 
Antifade Reagent 
with DAPI  

Συσκευασία 
 5 x 2ml 

    

A.61 
ProLong® Gold 
Antifade Reagent 
with DAPI  

Συσκευασία  
5 x 2ml 

    

A.62 
Annexin V-Alexa 
Fluor 488  Conjugate  

500 µl 
    

A.63 
Alexa Fluor 647 
Phalloidin 300 units 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

A.64 5-Bromo-2´-
Deoxyuridine (BrdU) 

100mg     

A.65 
Hoechst 33258, 
suitable for cell 
culture 

100mg 
    

A.66 
MTT,  Thiazolyl Blue 
Tetrazolium Bromide, 
98%  

1g 
    

A.67 
propidium iodide, 
≥94.0% (HPLC)  

10mg 
    

A.68 

Alkaline phosphatase 
activity kit, based on 
naphthol AS-MX 
phosphate and fast 
red violet B salt  

1 
συσκευασία 

    

A.69 BCIP/NBT Liquid 
Substrate System 

2 x 100ml     

A.70 
Acid Phosphatase, 
Leukocyte (TRAP) Kit 

1 
    

Γ.71 
Silver nitrate, 
ReagentPlus, ≥99.0% 

5gr 
    

Γ.72 
Reverse transcriptase 
M-MLV, supplied with 
buffer  

40.000 
units 

    

A.73 
Alizarin red S 
(Alizarin sulfonic acid 
disodium salt) 

10g 
    

A.74 

Aγαρόζη , basic, 
without 
Dnases/Rnases/Prote
ases 

500gr 

    

A.75 

EVA Green, 
mastermix για Real-
time PCR, 
πολυµεράση τύπου 
Ssofast 

1000 
reactions 

    

A.76 Oligo(dT)18 Primer, 
for cDNA synthesis 

5.0 unit 
(185µg) 

    

A.77 
Σωληνάρια τύπου 
eppendorf 0,2ml 

8 Χ 
Συσκευασία 

1000 
τεµαχίων 

    

A.78 
Σωληνάρια τύπου 
eppendorf 1,5 ml 

4 x 
Συσκευασία 

5000 
τεµαχίων 

    

A.79 3ΜΜ WHATMAN 
PAPER 46X57CM 

Συσκευασία 
100 

τεµαχίων 

    

A.80 

Πλέγµατα (Grids) για 
ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο ΤΕΜ grid 
size 200 mesh x 125 
µm pitch, copper    1 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 

1 

    

A.81 

Αγώγιµη πάστα 
Αργύρου (Silver 
conductive paste) 
25GR 
 
 

1 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

A.82 
Κάψα αλoυµίνας 
(Alumina Crucible) 
100 ml (1 TEMΑΧΙΟ) 

10 

    

A.83 
 Μπίλιες αχάτη (Agate 
balls) διαµέτρου  10 
mm) (1 TEMΑΧΙΟ) 

500 

    

A.84 
Κάψα πορσελάνης  
100 ml (1 TEMΑΧΙΟ) 

6 

    

A.85 
Ποτήρια PTFE  250 ml 
(1 TEMΑΧΙΟ) 2 

    

A.86 

Φίλτρα για σύριγγα 
µιας χρήσης pore size 
0.22µm, διάµετρος 
33mm 1 ΠΑΚΕΤΟ 
ΤΩΝ 50 

3 

    

A.87 
Σύριγγα  HPLC  50µl, 
µε βελόνα 22s ga (1 
TEMΑΧΙΟ) 

2 

    

A.88 
Σύριγγα HPLC 100µl, 
µε βελόνα 22s ga (1 
TEMΑΧΙΟ) 

2 

    

A.89 

Συνδυασµένο 
ηλεκτρόδιο για 
µέτρηση pH (Γυάλινο) 
(1 TEMΑΧΙΟ) 

4 

    

A.90 

Στήλη HPLC,  C8 5µm 
particle size, L x I.D. 
15cm x 4.6 mm (1 
TEMΑΧΙΟ) 

1 

    

A.91 

Οπτική ίνα µε Fiber 
Bragg Grating (FBG) 
µήκους 1 mm  µε τα 
ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: α) 
CW=1550 +/- 0.5 nm, 
β) Ref >=50%, γ) 
SLSR>15 dB, δ) 
BW@3dB <1.5nm, ε) 
Ακρυλική ίνα τύπου 
SMF28-C, στ) Χωρίς 
επιπλέον επίστρωση, ζ) 
Συνολικό µήκος της 
οπτικής ίνας 2m µε το 
FBG να βρίσκεται στο 
µέσον της, η) Υποδοχές 
FC/APC και στις δύο 
άκρες. 
 

55 
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

A.92 

 Οπτική ίνα µε Fiber 
Bragg Grating (FBG) 
µήκους 3 mm µε τα 
ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:     α)  
CW=1550 +/- 0.5 
nm, β) Ref >=60%, 
γ) SLSR>15 dB, δ)  
BW@3dB <0.8 nm, 
ε) Ακρυλική ίνα 
τύπου SMF28-C, στ) 
Χωρίς επιπλέον 
επίστρωση, ζ) 
Συνολικό µήκος της 
οπτικής ίνας 2m µε το 
FBG να βρίσκεται στο 
µέσον της, η) 
Υποδοχές FC/APC και 
στις δύο άκρες. 

55 

    

A.93 

Φύλλα Τιτανίου 
(Purity of Ti 99%) 
∆ιαστάσεων 
150x150x0.127 mm 

3 

    

A.94 

Φύλλα Τιτανίου 
(Purity of Ti 99%) 
∆ιαστάσεων 
150x150x0.200 mm 

3 

    

A.95 

Φύλλα Τιτανίου 
(Purity of Ti 99%) 
∆ιαστάσεων 
300x300x1 mm 

5 

    

A.96 

Lids kai Pans T-ZERO 
γiα το DSC 800 της 
TA (συσκευασία των 
100 τεµαχίων) 

5 

    

A.97 
Άζωτο καθαρότητας 
99,99% για φιάλη 
100 lt 

4 
    

A.98 

Ρητινη  σιλικόνης 
RTM για κατασκευή 
καλουπιών µετά 
καταλύτη (Κg) 

5 

    

A.99 

Κιτ Γεωπολυµερους 
poly(sialate-siloxo) 
δύο συστατικών 
υψηλής αντοχής K-Ca 
(kg) 

5 

    

A.100 

Κιτ Γεωπολυµερους 
poly(sialate-siloxo) 
δύο συστατικών 
υψηλής αντοχής Na-
Ca (kg) 

5 

    

A.101 

Ροζέτες 
ηλεκτροµηκυνσιοµέτρ
ων για δοκίµια 
διαστάσεων 
60mmX15mmX3mm 

20 

    

A.102 
∆ιαγονιδιακά ποντίκια 
ROSA26-EGFP 

125 
    

A.103 Κόνικλοι 60     
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 
Σύνολο ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

A.104 

Carbon Paste ( 
SMALL VIAL) για το 
µικροσκόπιο SEM 
QUANTA 200, FEI 

2 

    

A.105 

Carbon Tape ( ROLL) 
για το µικροσκόπιο 
SEM QUANTA 200, 
FEI 

2 

    

A.106 
 Aluminum specimen 
holders (50 pieces 
box) 

2 
    

A.107 1 tungsten W 
electron source 

1     

 
 
 

 
Στοιχεία Υποψηφίου 
(Επωνυµία εταιρίας, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/∆ΟΥ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία: 
 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 



 
 

Σελίδα 27 από 27 

 
 

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 
Τ.Ε.Ι. 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. 1014/15-07-2013 σύµβασης, συνολικής αξίας 
……..……   
για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» 
(ΜΙS: 379380), µετά την προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε Ευρώ 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. 
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. 


