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Προκήρυξη
Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Επιτραπέζιας ψυχόμενης φυγοκέντρου
και γωνιακής κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών σωληναρίων διαφορετικών
όγκων»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο Κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά

Χρόνος Υποβολής Προσφορών:

Ημερομηνία: Έως 11/09/2015
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: έως 14:00 μ.μ.

Περιγραφή υπό προμήθεια είδους

Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος και γωνιακής
κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών σωληνάριων
διαφορετικών όγκων

Προϋπολογισμός:

8.200 € + 1.886 € (ΦΠΑ)
Σύνολο: 10.086 €

Τόπος υποβολής προσφορών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Επιτροπή Ερευνών, Α΄
κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα, Τηλ.: 261099.66.60, FAX: 2610-99.66.77, email:
rescom@upatras.gr

Αρμόδιο πρόσωπο για
επικοινωνία:
Χρόνος και τόπος παράδοσης
ειδών:

Γεωργία Σωτηροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίον-Πάτρα 26504
Tel: 2610 962315 and 962316
E-mail: gdsotiro@upatras.gr Κινητό: +30 693 8031813
Έως και δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας (Ομάδα
Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας) Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημίου Πατρών, Κτίρο Φαρμακευτικής,
Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26504 Ρίο, Πάτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης
Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια μιας (1) επιτραπέζιας ψυχόμενης φυγοκέντρου και
γωνιακής κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών σωληνάριων διαφορετικών όγκων, στο πλαίσιο
του Έργου «PDF International Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and
fate of naturally secreted alpha-synuclein», που χρηματοδοτείται από τον Φορέα The Parkinson’s
Disease Foundation’s (PDF) (1359 Broadway, Suite 1509, New York, NY 10018, USA), σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεωργία Σωτηροπούλου.
Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου και τον προμηθευτή
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή” της προκήρυξης.
1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το ακόλουθο είδος:



Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος και γωνιακής
φυγοκεντρικών σωληνάριων διαφορετικών όγκων

κεφαλής

με

υποδοχείς

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται
με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό
προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στη διακήρυξη.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται
να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες
κατηγορίες.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή
Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 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/ΔΕΥ 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.
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(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 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά
τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί
σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
- δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης
(3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 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 κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις.
iv. Να δηλώνει 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
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση ή στην Κοινοπραξία.
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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3. 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.
4. 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.
5. 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.

ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, Επιτροπή Ερευνών, Α΄ κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα, ΤΚ 26500, Τηλ.
+2610-99.66.60, FAX 2610-99.66.77, e-mail: rescom@upatras.gr μέχρι την 11/09/2015 , ημέρα
Παρασκευή και ώρα έως 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο με
την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας επιτραπέζιας
ψυχόμενης φυγόκεντρου και γωνιακής κεφαλής με υποδοχείς φυγοκεντρικών
σωληναρίων διαφορετικών όγκων, στο πλαίσιο του Έργου «PDF International
Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and fate of
naturally secreted alpha-synuclein»,
για το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών», ΦΚ D.996
1.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

2.

Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως
αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

4.

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης,
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

5.

Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν
δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς.
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2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής :
Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς
ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος.

ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους,
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως
μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα
χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο:
Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του είδους στο πλαίσιο του Έργου.
Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός
μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια
υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί
του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή .
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού ή και
αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος
θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα
του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Συστήματος
1. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή.
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2. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας
(Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας) Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
Κτίρο Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 26504 Ρίο, Πάτρα.

ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης
1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
του εξοπλισμού στους χώρους Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας (Ομάδα Φαρμακευτικής
Βιοτεχνολογίας) Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση ζημίας
μέρους του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα
βλαβέντα μέρη.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για περίοδο
τουλάχιστον 12 μηνών και από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισμού σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την ίδια, στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας,
Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στο μέρος Β και στο Παράρτημα Α της παρούσας. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
-Έλεγχος και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
-Έλεγχος και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, των υποψηφίων που δεν έχουν
απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης,
σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο και κριτήρια:
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το
μικρότερο λόγο (Λ) Κ/Β όπου:
(α)

Κ = Κόστος

Το κόστος περιλαμβάνει: το κόστος προμήθειας.
(β) Β = (βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των επιμέρους
στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι συντελεστές σi δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα Α.
Για τις δύο ομάδες κριτηρίων τεχνικής βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που
μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το
άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων
βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η
βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές). Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της
κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και
των δύο ομάδων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που
έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία.
Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών:
1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%)
Α/Α
1.

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές του παρόντος
διαγωνισμού
Τεχνική αξία, λειτουργικότητα και
αποδοτικότητα του προσφερόμενου
εξοπλισμού με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές
Καταλληλότητα του προσφερόμενου
εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο προορίζονται

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
100-110

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
50%

100-110

20%

100-110

10%

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2. Υποστήριξη για το παραπάνω (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο
100-110

1.

2.

1 έτους (ή μεγαλύτερη), μετά την
παράδοση του εξοπλισμού.
Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης
για το λογισμικό του συστήματος για
περίοδο 3 ετών (ή μεγαλύτερη), μετά την
παράδοση του εξοπλισμού.
Τεκμηρίωση της ικανότητας του
προμηθευτή για:
 Την εγκατάσταση του εξοπλισμού
 Την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με
τη χρήση του εξοπλισμού και
υποστήριξης εφαρμογών επί μία
τριετία από την αγορά του.
 Την παροχή τεχνικής υποστήριξης,
συντήρησης και ανταλλακτικών επί
μία δεκαετία μετά την αγορά του
εξοπλισμού.

100-110

10%

10%

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής:
-είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
-παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα
καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
Παρατηρήσεις
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του διαγωνιζόμενου
οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο
διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των
τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών επιφυλάσσεται
του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός,
προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Η
κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών διατηρεί το
δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για
τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα όσα έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης
του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:
(α) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
(β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον προμηθευτή όπως
περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ).

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά
1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το ακόλουθο είδος εξοπλισμού.
2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής
Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ).
3. Ο Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας
(πλην της στήλης “Παραπομπή”) με τον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» με μόνη
διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων.
4. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι
αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.
5. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για
κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός
μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά
για κάθε μέρος από αυτά.

9

ΑΔΑ: ΩΣΝΟ469Β7Θ-Ρ0Κ

15PROC002998359 2015-08-27

6. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές του διαγωνισμού (κατά τεμάχια Α, Β, Γ, κτλ.).
7. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις
περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην
τιμολόγηση.
8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
9. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για τουλάχιστον 1 έτος
από την παράδοσή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ
Εργαστηριακή ψυχόμενη φυγόκεντρος συνοδευόμενη από ρότορα και περιέκτες με τις ακόλουθες
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
1. Να φέρει σύστημα ψύξεως και δυνατότητα υποδοχής μεγάλου πλήθους κεφαλών
φυγοκέντρησης.
2. Μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης: 20.000 rpm κατ’ ελάχιστον.
3. Μέγιστη γωνιακή επιτάχυνση : 38.000 g κατ’ ελάχιστον.
4. Μέγιστος όγκος υγρού προς φυγοκέντρηση: 400ml κατ ελάχιστον.
5. Να διαθέτει σύστημα θερμοστάτησης σε θερμοκρασιακό εύρος: τουλάχιστον -20 έως 40oC
ρυθμιζόμενο σε βήματα του 1oC.
6. Να διαθέτει ικανότητα ρύθμισης του χρόνου φυγοκέντρησης από 10sec μέχρι 99ώρες
τουλάχιστο. Να διαθέτει και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας (continuous operation).
7. Ικανότητα ρύθμισης του ρυθμού επιτάχυνσης και επιβράδυνσης σε τουλάχιστο 10 επίπεδα
έκαστο (σύνολο: 20 κατ ελάχιστον).
8. Το σύστημα ψύξεως της φυγοκέντρου να είναι ελεύθερο CFC’s.
9. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των χρησιμοποιούμενων κεφαλών φυγοκέντρησης.
10. Να διαθέτει σύστημα που να μην επιτρέπει την έναρξη της φυγοκέντρησης σε περίπτωση μη
ισορροπημένης τοποθέτησης των βαρών εντός αυτής (imbalance alarm).
11. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) μέσω της οποίας να πραγματοποιείται ο
προγραμματισμός και γενικότερα ο έλεγχος των φυγοκέντρων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να
εμφανίζονται και να προγραμματίζονται τουλάχιστον: ο χρόνος φυγοκέντρησης, η ταχύτητα, η
θερμοκρασία, ο ρυθμός επιτάχυνσης / επιβράδυνσης.
12. Να διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης τουλάχιστον ενενήντα εννέα (99) προγραμμάτων
φυγοκέντρησης περιλαμβανομένου του τύπου της κεφαλής που είχε χρησιμοποιηθεί.
13. Ο θόρυβος λειτουργίας της φυγοκέντρου να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και να μην
υπερβαίνει τα 60dB στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας της φυγοκέντρου.
14. Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή (25ο) με καπάκι που να επιτρέπει τη φυγοκέντρηση 6
δοχείων χωρητικότητας 85 ml έκαστο σε 13500pm // 20900 x g.
15. Η ανωτέρω κεφαλή θα πρέπει να συνοδεύεται από: 6 περιέκτες (adapters) για φιαλίδια τύπου
Falcon των 50ml και από 6 περιέκτες για φιαλίδια τύπου Falcon των 15ml. Να συνοδεύεται από
δοχείο ρυθμιστικού διαλύματος και καπάκι συμβατά με συσκευή διαχωρισμού πρωτεϊνών
τύπου Mini-Protean του εργαστηρίου μας
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16. Η συνοδός κεφαλή θα πρέπει να έχει δυνατότητα μελλοντικής υποδοχής περιεκτών
σωληναρίων των 15ml, των 30ml, των 50ml, των 2 x 15ml και των 1 x 16ml αντίστοιχα.
17. Η φυγόκεντρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα μελλοντικής υποδοχής και των αντίστοιχων
κεφαλών (κατ ελάχιστον):
i. Τύπου Swing out με ικανότητα υποδοχής περιεκτών χωρητικοτήτων από 5 μέχρι και
100ml έκαστος και ικανότητα περιστροφής τουλάχιστον 5000rpm.
ii. Τύπου Swing out με ικανότητα τοποθέτησης τουλάχιστον 6 μικροπλακών ανά τρέξιμο
(run) και ικανότητα περιστροφής τουλάχιστον 4500rpm.
iii. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 38o) για φυγοκέντρηση 6 σωληναρίων των 85ml.
iv. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 30o) για φυγοκέντρηση 4 σωληναρίων των 85ml.
v. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 30o) για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 20 σωληναρίων των 10ml.
vi. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 28o) για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 12 σωληναρίων των 15ml.
vii. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 35o) για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 30 σωληναρίων των 15ml.
viii. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 28o) για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 6 σωληναρίων των 50ml.
ix. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 40o) για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 44 σωληναρίων των 1,5 //
2,0ml.
x. Γωνιακή κεφαλή (γωνία 45o) για φυγοκέντρηση 4 pcr strips των 8 well έκαστο.
18. Να παρέχεται από το εργοστάσιο κατασκευής μεγάλος αριθμός προσαρμογέων έτσι ώστε να
είναι δυνατή η προσαρμογή και ειδικών σωληναρίων των τύπων: Falcon, Ril, Sarstedt,
Vakutainer κλπ.
19. Να διαθέτει σήμανση CE mark.
20. Να λειτουργεί υπό τάση: 200V / 50 Hz.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας
ISO – 9001:2008.
2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος βάσει του προτύπου ISO-9001:2008 σε ότι
αφορά τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού και
την επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού.
3. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό
φύλλο συμμόρφωσης.
4. Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του
κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική
προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου
συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
5. Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος έργου: «Novel insights into the properties and fate of naturally secreted alphasynuclein»

Συμβάλλονται:
Α. Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος ως
νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή)
Β. Η ………….., Δ/νση

…………….., ………, …….., ΑΦΜ …………,

ΔΟΥ …………

(ο

Ανάδοχος)
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο
Σύμφωνα με:
1) την υπ’ αριθμόν …... Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών,
2) την από ……….. προσφορά της εταιρείας …….. εκ των συμβαλλόμενων και
3) την από …………….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ
ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ
των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια των κάτωθι
ειδών……………..
ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα
Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού ……….. ΕΥΡΩ και επιπλέον ΦΠΑ
………… ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή
Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα
χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο:
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Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του είδους στο πλαίσιο του Έργου.
Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός
μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια
υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί
του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή .
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού ή και
αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος
θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα
του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή
1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
του εξοπλισμού στους χώρους του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας (Ομάδα Φαρμακευτικής
Βιοτεχνολογίας) Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση ζημίας
μέρους του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα
βλαβέντα μέρη.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για περίοδο
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Συστήματος
1. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή.
2. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους του χώρους του Εργαστηρίου Κλινικής
Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία

1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 9.
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων.
Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της
από ……….. προσφοράς του Αναδόχου και της από ……….. Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα.
Πάτρα …/…./2015
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας &
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών

Για τον Ανάδοχο
(υπογραφή & σφραγίδα)

καθ. Δημοσθένης Πολύζος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :
Είδος :
Α/Α

Προϊόν

(Πόλη),

Κατασκευαστής

/

Κωδικός
Κατασκευαστή

Ποσότητα

Παραπομπή

/

Για το Διαγωνιζόμενο
(Ονομ/μο - Υπογραφή)
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ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :
Είδος:
Α/Α

Προϊόν

Κατασκευαστής

Κωδικός
Κατασκευαστή

Κόστος
Μονάδας

Ποσότητα

Κόστος

Συνολικό Κόστος
ΦΠΑ
Σύνολο
(Πόλη),

/

/

Για το Διαγωνιζόμενο
(Ονομ/μο - Υπογραφή)
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