ΑΔΑ: ΨΑΘ8469Β7Θ-Χ1Φ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.12 15:20:56
EEST
Reason:
Location: Athens

16PROC005071602
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α 2016-09-12
Τ Ι Α
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Π. Δ. 432/81
ΤΗΛ: 2610/996660
FAX: 2610/996677
E-mail: rescom@upatras.gr
http://research.upatras.gr
Πάτρα, 12.09.2016
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:23317

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών” (CPV 30192110-5)
Κριτήριο Κατακύρωσης:

H πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει
τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών:

Ημερομηνία: 26/09/2016
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός:

11.511,90 € + 2.762,86 € Φ.Π.Α
Σύνολο: 14.274,76 €

Τόπος υποβολής προσφορών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πρωτόκολλο Επιτροπής
Ερευνών, Α΄ κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο –
Πάτρα, Τηλ.: 2610-99.66.60, FAX: 2610-99.66.77,
email: rescom@upatras.gr

Χρόνος Προμήθειας:

Έως 14/10/2016

Διενέργεια Διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 26/09/2016
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 11:00 π.μ.
Τόπος: Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου, 1ος Όροφος,
Κτήριο Α (Πρυτανεία)
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά
είδος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, συνολικού
προϋπολογισμού 11.511,90 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 14.274,76 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ»

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Πολύζος Δημοσθένης.
1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα ή περισσότερα είδη καλύπτοντας την συνολική ποσότητα
του κάθε είδους.
ΑΡΘΡΟ 2. Είδος Διαγωνισμού
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 11.511,90 € πλέον ΦΠΑ
ύψους 2.762,86 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 14.274,76 €.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 και 2 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με :
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
 Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών
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 την υπ’ αριθμόν 474/26-08-2016 απόφαση της Αναθέτουσας


Αρχής για τη διενέργεια του

παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού
Τις υπ’ αριθ. 474/26-08-2016 και 405/29-12-2014 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για τον
ορισμό και συγκρότηση των Επιτροπών (με τη διαδικασία της κλήρωσης σύμφωνα με τον
Ν.4024/2011) για το διαγωνισμό, ήτοι της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί:
Στον Διαδικτυακό τόπου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (http://research.upatras.gr)
και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις της Διαύγεια (https//diavgeia.gov.gr/) και του ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr)
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας
Αρχής, στη διεύθυνση (http://research.upatras.gr).
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, από την Μονάδα Προμηθειών και
Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier
(εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της
προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και
σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη,
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’
αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό
της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(γ) Συνεταιρισμοί
(δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
(δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία μόνο προσφορά. Εφόσον ο Υποψήφιος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στη τελευταία αυτή περίπτωση
θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους
ως απαράδεκτές.
Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
(β) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου)
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προσφέροντος, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά μέχρι την 26/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η προσφορά υποβάλλεται
συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο, Πάτρας, ΤΚ 26500)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 23317/12-09-2016
(Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 26η/09/2016)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….
«Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» και ΦΚ Β.990
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους)
φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
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Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές
και δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)
Β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει νομική μορφή, οφείλει επιπλέον να προσκομίσει, με ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι αναφερόμενα, κατά περίπτωση στοιχεία:
(1) Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ)


Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,



Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),



Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό
δεν έχει εκδοθεί, φωτοαντίγραφο του πρακτικού ΔΣ για την ισχύουσα
εκπροσώπηση της εταιρείας, φωτοαντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην
αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και
αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ ή
φωτοαντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής.



Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό

(2) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)


Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε
αντίγραφα αναθεωρημένα από το Γ.Ε.Μ.Η, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ,



Πλήρη σειρά εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, καθώς και τα σχετικά
ΦΕΚ,



Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητας του Υποψηφίου,



Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

(3) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.):


Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε
αντίγραφα αναθεωρημένα από το Γ.Ε.Μ.Η,



Πλήρη σειρά εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της,



Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητας του Υποψηφίου,



Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
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Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986,
του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του
υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να δηλώνει:
 τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι έλαβε γνώση της προκήρυξης
και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους.


ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 73 του ν.4412/2016 ήτοι:

(α) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω
αδικήματα :
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.07.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α’48),
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.06.2002, σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’ 166),
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.04.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
(β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
(γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
(δ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
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διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του διαγωγή
(ε) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα
(η) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας
(θ) Ότι ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί με την
παρούσα και ειδικότερα τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τις
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
(ι) ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος
και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση
(κ) ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή
έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του και
ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την
παρούσα
(λ) ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή
αντίγραφα των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα).
(μ) Πιστοποιητικά εκ των οποίων προκύπτει το ειδικό επάγγελμα του καθώς και η εγγραφή του στο
αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Η ως άνω δήλωση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται η θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που την υποβάλει και ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη
σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς, την οποία
συνοδεύει. Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπό του.
Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία, κατά την έννοια του άρθρου 93 του Ν.
4412/2016, υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της
κοινοπραξίας.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να προσκομίζει την παρούσα δήλωση των εν λόγω φορέων.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο του/των
υπεργολάβου/ων.
Η ως άνω δήλωση, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
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Δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται από τον προσφέροντα, συμπληρώνοντας τον Πίνακα Τεχνικής
Προσφοράς - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, με τα αντίστοιχα προσφερόμενα είδη.
Επιπλέον, ο προσφέροντας θα πρέπει να πληροί και να αποδέχεται με Υπεύθυνη Δήλωση, , τους Γενικούς
και Ειδικούς Όρους – Υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, καθώς και να
τεκμηριώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αυτών που δύναται να τεκμηριωθούν, με την προσκόμιση
εντύπως των σχετικών εγγράφων / δικαιολογητικών ή/και λοιπών επίσημων/δημόσιων εγγράφων, στον
Υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία των
προσφερόμενων ειδών και πρέπει να συνοδεύεται από τον πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα.

ΑΡΘΡΟ 11. Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από
τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον
Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον
αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα βρίσκονται εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς και θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ
αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος
της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη
υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού
αντικειμένου. Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Επί της συνολικής (εκτός ΦΠΑ) αμοιβής του Αναδόχου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% σύμφωνα με το
άρθρο 4 Ν. 4013/2011.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς ανά φύλλο.
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υπέβαλλαν προσφορές, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως (με ταχυμεταφορά) από την
Αναθέτουσα Αρχή και με τηλεομοιοτυπία στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα
με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε
έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής
επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα
Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο του ανωτέρω πίνακα κατάταξης
κοκ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,
να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς
κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
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για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(i)
(ii)
(iii)

εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών,
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή,
(iv) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
(v) αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
2. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης.
7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούμενων προϊόντων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού.
9. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες
τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει
των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δεν ρυθμίζονται
ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοιαντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι έως την 14η/10/2016.
5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, για υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης.
6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
7. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο
της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της
σύμβασης και δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της.
ΑΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση των ειδών στα Τμήματα, Εργαστήρια, Υπηρεσίες
κλπ του Πανεπιστημίου Πατρών, θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κατάσταση των τμημάτων,
εργαστηρίων (με έδρα την Πάτρα και το Αγρίνιο) και υπηρεσιών που θα δοθεί σε αυτόν και στην οποία θα
αναγράφεται το είδος και η ποσότητα για κάθε τμήμα, εργαστήριο κλπ.
Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (π.χ. μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά κλπ), βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
Σε κάθε παράδοση ο προμηθευτής θα αναγράφει στη σχετική κατάσταση το ονοματεπώνυμο αυτού που
υπογράφει για την παραλαβή των ειδών ευκρινώς. Κατόπιν τα τιμολόγια θα προσκομίζονται στη Μονάδα
Προμηθειών και Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
μαζί με την αντίστοιχη ανωτέρω κατάσταση παραλαβής για την ποιοτική και ποσοτική οριστικοποίηση
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Π.Π. να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και
ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν
δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την
αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.
ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
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Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά
νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται
τη διακοπή των εργασιών , (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου, με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του
αναδόχου από το Πανεπιστήμιο κανονικά.
ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται
από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν
μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή
και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος
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απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα
Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 22. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Πάτρας για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
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ΑΡΘΡΟ 23. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα 10%
επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των ειδών και
αυτά δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με
την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματά της, είναι
υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
HP No 350 XL Black CB336EE

13

HP No 351 TRI-Color XL CB338EE

10

HP Νο 650 Black CZ101AE

26

4 HP OFFICEJET 6000, 7600, 6500
5

HP No 920 XL Black CD975A

18

HP No 940 XL Black C4906AE

18

6

HP No 940 XL Cyan C4907AE

10

7 HP OFFICEJET PRO 8000, 8500

HP No 940 XL Magenta C4908AE

10

HP No 940 XL Yellow C4909AE

10

HP No 03A Black C3903A

5

HP DESKJET C4340, D4260, D4263, D4268, D4360, J5700
series, J6400 series, C4200 series, C4300 series, C4400 series,
C4500 series, C5200 series, D5300 series, PS C4340 , J 5780, J
2 5785, D 4260, J 6424, D 4360, D 4200, J 5700, J 5725, J 5730, J
5735, J 5738, J 5740, J 5750, J 5783, J 5788, J 5790, J 6400, J
6405, J 6413, J 6415, J 6450, J 6480, J 6488, J 6410, D 4300, C
4205, C 4210, C 4390

3
HP Deskjet 1015, 1515, 2515, 3515, 2645, 3545, 4515, 4645

8
9 HP Laserjet 5MP, 6MP
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Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10
HP Laserjet 120 SERIES, 1000, 1005, 1200, 1220

HP No 15A Black C7115A

11

11 HP Laserjet 4200

HP No 38A Black Q1338A

6

12 HP Laserjet 9000, 9040, 9050

HP User Maintenance Kit C29153A

1

13 HP Laserjet 4100DΤN

HP No 61X Black C8061X

3

HP No 64X Black Dual Pack CC364XD black

2

LEXMARK C5220KS Black

1

LEXMARK C5220CS Cyan

1

LEXMARK C5220MS Magenta

1

LEXMARK C5220YS Yellow

1

LEXMARK E240, E232, E330, OPTRA E series

LEXMARK Black 34016HE

2

LEXMARK E250DN, 350D, E352DN, E 350 D, E 352

LEXMARK Black HIGH YIELD 352H11E

2

Konica - Minolta TN-616C Cyan A1U9430

2

Konica - Minolta TN-616M Magenta
A1U9330

2

Konica - Minolta TN-616Y Yellow A1U9230

2

14
HP Laserjet 4015, 4515, P4015DN, P4015X
15
16
17

LEXMARK C530DN, C52x, C53x, C522, C524

18
19
20

21
22
KONICA MINOLTA Bizhub C3100p
23
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Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

24
Panasonic KX-FP205, KX-FP215, KX-FC225

Panasonic Black 2 Τεμάχια KX-FA79X

1

Panasonic Black 2 Τεμάχια KX-FA83X

1

Drum Unit Panasonic Black KX-FA84X

1

Panasonic KX-FL401, 421

Panasonic Black 2 Τεμάχια KX-FAT88X

6

RICOH FAX 1195L

Ricoh 1195L Fax Toner 431147

3

RICOH 1130L

Ricoh 1275D Black Toner 430475/412641

1

RICOH 1140, AFICIO SP1000SF

Ricoh Fax 1140L Type SP1000E Toner
413196

2

Ricoh 412641 Type 1275D Toner

1

SAMSUNG ML-1610, ML-2165, SF760 P, ML2160, SCX3405,
SCX3405, SCX 3400

SAMSUNG MLT-D101S Black

28

SAMSUNG Multi-Function Printer ML 2955, SCX 4729, ML
2950, SCX 4728 FD, ML 2955, SCX 4727 FD

Samsung MLT-D103L/ELS Black

4

25
26 Panasonic KX-FLM651R, KX-FL 511, KX-FL611

27
28
29
30
31 RICOH 1170L, 2210L
32

33
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Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

34
SAMSUNG ML-1670, SCX-3205W, SCX 3200, ML 1660, ML
1665, SCX 3200, SCX 3205, ML 1860, ML 1865, SCX 3000

Samsung MLT-D1042S Black

6

SAMSUNG MLT-D1052S Black

7

Samsung MLT-D1052L Black

5

Samsung MLT-D116L/ELS Black

9

35
SAMSUNG ML-2540, ML-1910, SF 650, SCX - 4623F, ML
1915, ML 2525, ML 2580, SCX 4600, SCX 4623, ML 2525 W,
36 SCX 4623 FN, SCX 4623 FW, ML 2545

37
SAMSUNG M2625, M2825, M2875, M2675, M2625D, M2626,
M2670, M2820, M2826, M2876, M2870, 2620 N, 2626 F, M
2835
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ




Ο προμηθευτής ή ο επίσημος εισαγωγέας θα έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του συμφωνητικού/ σύμβασης συνεργασίας που έχει με τον παραπάνω κεντρικό
εισαγωγέα – διανομέα, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο επίσημος διανομέας της κατασκευαστικής εταιρείας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων. Μελάνια είτε συμβατά, είτε
ανακυκλωμένα ΔΕΝ θα είναι αποδεκτά.
 Τα προϊόντα θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος.
 Τα γνήσια μελάνια ή τονερ να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
 Τυχόν ελαττώματα σε αυτά όπως π.χ. η μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα και που έχουν ως αποτέλεσμα την κακή εκτύπωση ή την αδυναμία
εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν την υποχρέωση στον προμηθευτή να αντικαταστήσει άμεσα τα ελαττωματικά
προϊόντα
 Οι κωδικοί των μελανιών και τόνερ, θα πρέπει να ανταποκρίνονται ακριβώς στις περιεκτικότητες που αναφέρονται. Μικρότερες ποσότητες ΔΕΝ θα
γίνονται αποδεκτές.
 Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) οι συμβατοί εκτυπωτές και β) η ημερομηνία λήξης
 Όλα τα προϊόντα, θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο θα αφαιρείται πριν από τη χρήση.
 Όλα τα αναλώσιμα, θα έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 1 έτος, από την ημερομηνία παράδοσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΑ/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

1 HP DESKJET C4340,
D4260, D4263, D4268,
D4360, J5700 series, J6400
series, C4200 series, C4300
series, C4400 series, C4500
series, C5200 series, D5300
series, PS C4340 , J 5780, J
2
5785, D 4260, J 6424, D
4360, D 4200, J 5700, J
5725, J 5730, J 5735, J 5738,
J 5740, J 5750, J 5783, J
5788, J 5790, J 6400, J 6405,
J 6413, J 6415, J 6450, J
6480, J 6488, J 6410, D
4300, C 4205, C 4210, C
4390
3 HP Deskjet 1015, 1515,
2515, 3515, 2645, 3545,
4515, 4645
4 HP OFFICEJET 6000, 7600,
6500
5
HP OFFICEJET PRO 8000,
6 8500

HP No 350 XL Black
CB336EE

13

30

390

HP No 351 TRI-Color
XL CB338EE

10

31

310

HP Νο 650 Black
CZ101AE

26

8,5

221

18

26

468

18

26

468

10

19

190

HP No 920 XL Black
CD975A
HP No 940 XL Black
C4906AE
HP No 940 XL Cyan
C4907AE

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΑ/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

7
8
9

HP Laserjet 5MP, 6MP

HP No 940 XL Magenta
C4908AE
HP No 940 XL Yellow
C4909AE
HP No 03A Black
C3903A

10 HP Laserjet 120 SERIES,
1000, 1005, 1200, 1220

HP No 15A Black
C7115A

11

HP No 38A Black
Q1338A
HP User Maintenance
Kit C29153A
HP No 61X Black
C8061X

HP Laserjet 4200

12 HP Laserjet 9000, 9040,
9050
13
HP Laserjet 4100DΤN
14 HP Laserjet 4015, 4515,
P4015DN, P4015X

HP No 64X Black Dual
Pack CC364XD black

15

LEXMARK C5220KS
Black
LEXMARK C5220CS
Cyan
LEXMARK C5220MS
Magenta
LEXMARK C5220YS
Yellow

16
LEXMARK C530DN, C52x,
17 C53x, C522, C524
18
19 LEXMARK E240, E232,
E330, OPTRA E series

LEXMARK Black
34016HE

10

19

190

10

19

190

5

57

285

11

68

748

6

145

870

1

650

650

3

105

315

2

450

900

1

99

99

1

125

125

1

125

125

1

125

125

2

85

170

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΑ/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

20

LEXMARK E250DN, 350D,
E352DN, E 350 D, E 352

LEXMARK Black
HIGH YIELD 352H11E

2

145

290

Konica - Minolta TN616C Cyan A1U9430

2

52,1505

104,3

Konica - Minolta TN616M Magenta
A1U9330

2

52,1505

104,3

Konica - Minolta TN616Y Yellow A1U9230

2

52,1505

104,3

Panasonic Black 2
Τεμάχια KX-FA79X

1

28

28

Panasonic Black 2
Τεμάχια KX-FA83X

1

29

29

Drum Unit Panasonic
Black KX-FA84X

1

88

88

Panasonic KX-FL401, 421

Panasonic Black 2
Τεμάχια KX-FAT88X

6

29

174

RICOH FAX 1195L

Ricoh 1195L Fax Toner
431147

3

60

180

RICOH 1130L

Ricoh 1275D Black
Toner 430475/412641

1

72

72

21
22

KONICA MINOLTA Bizhub
C3100p

23
24

Panasonic KX-FP205, KXFP215, KX-FC225

25
Panasonic KX-FLM651R,
26 KX-FL 511, KX-FL611
27
28
29

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΑ/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

30 RICOH 1140, AFICIO
SP1000SF
31

RICOH 1170L, 2210L

32 SAMSUNG ML-1610, ML2165, SF760 P, ML2160,
SCX3405, SCX3405, SCX
3400
33 SAMSUNG Multi-Function
Printer ML 2955, SCX 4729,
ML 2950, SCX 4728 FD,
ML 2955, SCX 4727 FD
34 SAMSUNG ML-1670, SCX3205W, SCX 3200, ML
1660, ML 1665, SCX 3200,
SCX 3205, ML 1860, ML
1865, SCX 3000

Ricoh Fax 1140L Type
SP1000E Toner 413196

2

88

176

Ricoh 412641 Type
1275D Toner

1

70

70

SAMSUNG MLTD101S Black

28

55

1540

Samsung MLTD103L/ELS Black

4

62

248

Samsung MLT-D1042S
Black

6

54

324

SAMSUNG MLTD1052S Black

7

53

371

Samsung MLT-D1052L
Black

5

64

320

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

35

SAMSUNG ML-2540, ML1910, SF 650, SCX - 4623F,
ML 1915, ML 2525, ML
36 2580, SCX 4600, SCX 4623,
ML 2525 W, SCX 4623 FN,
SCX 4623 FW, ML 2545
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΑ/Α
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

37 SAMSUNG M2625, M2825,
M2875, M2675, M2625D,
M2626, M2670, M2820,
M2826, M2876, M2870,
2620 N, 2626 F, M 2835

Samsung MLTD116L/ELS Black

9

50

450

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

11511,9

ΦΠΑ (24%)

2762,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14274,76

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α)
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος έργου: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Συμβάλλονται:
Αφενός μεν:
Α. Ο καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως νόμιμος
εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η
Αναθέτουσα Αρχή)
Β. Η ………….. Δ/νση …………., ………., ………., ΑΦΜ …………, ΔΟΥ ……….

(ο Ανάδοχος)

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σύμφωνα με:
1. την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
2. την από …-…-…… προσφορά της (,,,) 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:
……………………………………………………………….
στα πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» και
ΦΚ Β990.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ………………… πλέον
ΦΠΑ και ………………………………… συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματορροές από το φορέα
χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής 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.
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν σταθερά, και δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι 14/10/2016
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Τα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση των ειδών στα Τμήματα, Εργαστήρια, Υπηρεσίες
κλπ του Πανεπιστημίου Πατρών, θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κατάσταση των τμημάτων,
εργαστηρίων (με έδρα την Πάτρα και το Αγρίνιο) και υπηρεσιών που θα δοθεί σε αυτόν και στην οποία θα
αναγράφεται το είδος και η ποσότητα για κάθε τμήμα, εργαστήριο κλπ.
Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (π.χ. μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά κλπ), βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
Σε κάθε παράδοση ο προμηθευτής θα αναγράφει στη σχετική κατάσταση το ονοματεπώνυμο αυτού που
υπογράφει για την παραλαβή των ειδών ευκρινώς. Κατόπιν τα τιμολόγια θα προσκομίζονται στη Μονάδα
Προμηθειών και Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
μαζί με την αντίστοιχη ανωτέρω κατάσταση παραλαβής για την ποιοτική και ποσοτική οριστικοποίηση
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Π.Π. να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και
ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν
δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την
αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται
τη διακοπή των εργασιών , (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την
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Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου, με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του
αναδόχου από το Πανεπιστήμιο κανονικά.
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται
από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν
μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών,
συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή
και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα
Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Πάτρας για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών χωρίς αυτές να έχουν ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα 10%
επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των ειδών και
αυτά δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, 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 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο υπό προμήθεια ειδών, γίνει
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από
τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με
βάση την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Πατρών , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, 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 προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλόμενων.
Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από ……..
προσφοράς του Αναδόχου και την από……. Διακήρυξη 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 …./…./2016
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας

Δημοσθένης Πολύζος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ανάπτυξης και

Για την …….(εταιρεία)……..

………………………………………..
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Έρευνας
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