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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ημερομηνία: 18/06/2019 
Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2019_9038 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του πλαίσιο του Υποέργου 
με α/α(1) και τίτλο «Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στην Λοιμικότητα Παθογόνων Μικροοργανισμών και 
στην Φυσιολογία Ευαίσθητων Ξενιστών Υδρόβιων Οργανισμών» της Πράξης «Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής 
στην Λοιμικότητα Παθογόνων Μικροοργανισμών και στην Φυσιολογία Ευαίσθητων Ξενιστών Υδρόβιων 
Οργανισμών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5004276 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Έργου 3055) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια εργαστηριακών πλαστικών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο έως καθαρό ποσό των 90,00€ πλέον ΦΠΑ 
17 % ποσού 15,30€. 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα (φόροι, τέλη, έξοδα λογιστικά, μεταφοράς, κ.λπ.).  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν 
επικοινωνώντας κκ. Μπακόπουλο Βασίλειο, διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ΤΕΘ, τηλ. 22510-36870,  ή 
με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: v.bakopoulos@marine.aegean.gr. 
 
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 

 
Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
έργου.  
 
Πληρωμή - Παραλαβή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των εργαστηριακών πλαστικών (ακροφύσια πιπετών) με την προσκόμιση νόμιμων 

παραστατικών.  
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα. 
 

Α.   Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών. 

Β.   Τιμολόγιο/ Δελτίο Αποστολής, θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. εφόσον απαιτείται 
Γ.  Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  εφόσον 

απαιτούνται 
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Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.  
 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράψει το/ τα αντίστοιχο/α 
Πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής. 

 
Ρήτρες:  
Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 
217 του Ν. 4412/2016. 
 

Υποβολή προσφορών μέχρι και την ημέρα Δευτέρα  24 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. υπόψη κκ. 
Μπακόπουλο Βασίλειο, διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο ΤΕΘ, τηλ. 22510-36870,  ή με ηλεκτρονική 
αποστολή στο e-mail: v.bakopoulos@marine.aegean.gr.. 
  
Περιεχόμενο προσφορών: 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 

για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος :  
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.  
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ,από τα οποία 

θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.  

ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην παρούσα Πρόσκληση.  

ζ. Τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 
η. Δεσμεύεται πως τα είδη της προσφοράς του είναι σύμφωνα με τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα Ειδών.  

θ. Δεσμεύεται σε περίπτωση που του ζητηθεί θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:  

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 
καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει,  

β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .  
γ. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου  

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

 
Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 1. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει την 
προϋπολογιζόμενη τιμή. 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
 
Ισχύς προσφορών: τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας ειδών 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΧΩΡΑ 
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ΦΠΑ 17% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
/ ΤΟΠΟΣ 

1 Ακροφύσια πιπετών 100-
1000λ (συσκευασία των 
1000): Tips blue 100-
1000μl, κατάλληλα για 
πιπέτες Gilson με μακρυά 
στεφάνη στο σημείο 
σύνδεσης με την πιπέτα 

33
69
65
00-
0  
 

τμχ 10 90,00€ 15,30€ 105,30€ 

45 ημέρες από την 
υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης ή 
της απόφασης 
ανάθεσης /Κτίριο 
ΤΕΘ, Λόφος 
Παν/μίου, Μυτιλήνη  
 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 90,00€ 15,30€ 105,30€  

 
 

 

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη 

  

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 


