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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί
εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας του Τμήματος
Ιατρικής στα πλαίσια του έργου: «Κυτταρική απόκριση σε βλάβες στο DNA: ο παράγοντας Cdt1
διασυνδέει τον κυτταρικό κύκλο με την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού ΦΚ:80498», με φορέα
χρηματοδότησης ΕΚΤ. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων
αναλώσιμων θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης με την Επιστημονική Υπεύθυνη και ως χρόνος
πληρωμής του συμβατικού τιμήματος αξίας 407,5 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ορίζεται ένας (1)
μήνας μετά την παράδοση των αναλωσίμων. Κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά
για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, η οποία θα καλύπτει και τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση του/των
υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του
τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν
τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό
της υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του
υποψηφίου) τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και για τον εν λόγω υπεργολάβο
όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και δηλώσεις.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, όπως υποβάλλουν φάκελο, σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή, τα κάτωθι:
1) αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών και σχετική
βεβαίωση ικανοποίησης των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών,
2) αναλυτική οικονομική προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (και ξεχωριστή τιμολόγηση
ανά είδος),
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για τα αδικήματα του αρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση νομικών προσώπων

η υποχρέωση αυτή αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο τους. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τους
διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
5) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα του/αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
προς το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Υπόψη καθηγήτρια κας Ζωής Λυγερού,
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, 3ος όροφος ανατολική πτέρυγα κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών
Ασκληπιού 1, πανεπιστημιούπολη Ρίο Αχαΐας ΤΚ 26504, Τηλ 2610-997610, 2610997680, Email
lygerou@med.upatras.gr μέχρι την 19/02/2019 και ώρα 12:00 μ.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την καθηγήτρια Ζωή Λυγερού, στα παραπάνω στοιχεία (email,
τηλέφωνο)
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