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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

 
 
 
 
Αθήνα, 22/07/2022 
Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/5302/2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ    

    
    
   Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/5170/2022 

 

Ταχ. Δ/νση      :   Αν. Τσόχα 16             ΑΔΑΜ:22REQ010953403, ΕΑΔ:133,  
Ταχ. Κώδικας  :   11521 ΑΔΑ: ΨΙΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΕ,  
Πληροφορίες  :   Ε. Παπαγεωργάκη 30/002/000/5169/2022,   
Τηλέφωνο        :  210 6479232 ΑΔΑΜ:22REQ010953292, ΕΑΔ:133,  
E-Mail                :  support.gcsl@aade.gr 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΖΘΣ46ΜΠ3Ζ-Ρ3Μ  

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών δοσιμετρίας και την παροχή 

υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  

και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας)» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Γενικό Χημείο του Κράτους,  Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, 
ΤΗΛ. 210 64 79 000 

ΚΑΕ 
7131 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» 
0889 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

CPV : 
38433000-9 «ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ»  
50324200-4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 
 

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 31.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 

05/08/2022 και ώρα 14:00 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των 
προσφορών. 

 
1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός 
Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια συσκευών δοσιμετρίας και την 
παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής 
λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ (31.310,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (25.250,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 6.060,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 7131 & 0889. 
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη και o προϋπολογισμός:  
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Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση 
http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση 
https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis ,  από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και 
ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της 
παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι 
εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να 
υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
 

ΕΙΔΟΣ 1- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 26.660,00€ (21.500,00 € πλέον  5.160,00€ Φ.Π.Α. 24%) 

Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 22.940,00€ (18.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 4.440,00€) 

Υπηρεσίες πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (ΚΑΕ 0889): Διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών καλής 

λειτουργίας & τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της  εγγύησης καλής λειτουργίας:3.720,00€ (3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

720,00€) 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας είδους  

Προϋπολογισμός 1ου 

Έτους παροχής 

υπηρεσιών Επέκτασης της 

εγγύησης (3ου έτους 

σύμβασης) / ΚΑΕ 0889 

Προϋπολογισμός 2ου Έτους  

παροχής υπηρεσιών 

Επέκτασης της εγγύησης (4ου 

έτους σύμβασης) / ΚΑΕ 0889 

Προϋπολογισμός 3ου Έτους  

παροχής υπηρεσιών Επέκτασης 

της εγγύησης (5ου έτους 

σύμβασης) / ΚΑΕ 0889 

                           

                  18.500,00€ 

 

                             

                            1000,00€ 

 

                   

                                1000,00€ 

 

                     

                             1000,00€ 

 
ΦΠΑ:          4.440,00€ ΦΠΑ:                   240,00€    ΦΠΑ:                   240,00€ ΦΠΑ:                   240,00€ 

Σύνολο:    22.940,00€ Σύνολο:              1.240,00€ Σύνολο:                 1.240,00€ Σύνολο:               1.240,00€ 

ΕΙΔΟΣ 2 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ  

Προϋπολογισμός 4.650,00€ (3.750,00 €  πλέον   900,00€ Φ.Π.Α. 24%) 

Προμήθεια (ΚΑΕ 7131): 4.650,00€ (3.750,00 €  πλέον   900,00€ Φ.Π.Α. 24%) 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας 

είδους    

   

3.750,00€ --- --- --- 

ΦΠΑ:                   

900,00€ 

--- --- --- 

Σύνολο:4.650,00 --- --- --- 

http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi
https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis




Σελίδα 3 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (30/002/000/5302/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./ Fax:  

Εmail:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/08/2022 

 
καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και 05/08/2022 και ώρα 14:00 στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, 
Αθήνα.  
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους, 
2. Ταχυδρομικώς,  επί αποδείξει. 
Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε 
περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. 
Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsl@aade.gr 

 
3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:  
α) Συμπληρωμένο το έντυπο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το Παράρτημα Β ΄ «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς»  και 
το  έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το Παράρτημα Γ ́  «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», της παρούσας, 
από το νόμιμο εκπρόσωπο, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.  

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 
(Παράρτημα Δ). 

Διευκρίνιση: 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν: 
i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ. 
ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που 
συμμετέχει σε αυτήν. 

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα έντυπα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του 
προς προμήθεια είδους θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τεχνικά Στοιχεία, όπως πιστοποιητικά, φυλλάδια, κατάλογοι, κλπ. που 
θα προσκομιστούν συνημμένα με την προσφορά.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, 
καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει 
διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.  
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, 
με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.  
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4. Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο 
ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά 
σειρά επιλογής. 
5. Τιμές  
Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται: 

• Η αξία των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, σε ευρώ. 

•  Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και 
επιβαρύνσεις.  

• Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό 
πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 

 

 

Ειδικοί όροι 

• Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα από ένα ή για όλα τα  τις ζητούμενα είδη 
όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα 
του υπό προμήθεια είδους. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση της διάρκειας ισχύος 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. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχείριστα.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 
6. Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση 
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ). Σε 
περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των 
υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. 
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση 
ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εάν η αξία της προμήθειας του Τμήματος που 
του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.). 
 
Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας 
2) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ 1: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης (προϋπολογισθείσας) συνολικής αξίας 
του αντικειμένου της σύμβασης (ήτοι της αξίας της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης 
καλής λειτουργίας), εκτός Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας  πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 

τμήματος του είδους  που παραλήφθηκε οριστικά. Κατά την τμηματική αποδέσμευση,  μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του είδους αποδεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό που αφορά στην καλή εκτέλεση της προμήθειας αυτού. 





Σελίδα 5 

 

Το ποσό που αφορά στην καλή εκτέλεση της πενταετούς παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται 

μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου του εξοπλισμού, ύστερα από την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών 

και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

ΕΙΔΟΣ 2: Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης (προϋπολογισθείσας) αξίας του υπό προμήθεια είδους, χωρίς ΦΠΑ, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό 
χρόνο.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

7. Παράδοση - Παραλαβή 
Η υλοποίηση της προμήθειας των ειδών θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής 
σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται 
Σύμβαση.  
Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στους χώρους των Χημικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον πίνακα: 

Χημική Υπηρεσία/Τόπος 
παράδοσης 

Διεύθυνση 
Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

Τηλέφωνο E-mail 

ΧΥ  Κεντρικής Μακεδονίας,  
Θεσσαλονίκη 
(NUTS: EL522) 

Ν. Βότση 1,  
ΤΚ 54625 

Π. Ταραντίλη 2313336661 cenmac.gcsl@aade.gr 

Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – 

Θράκης 

Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης 

(NUTS: EL512) 

Μεσολογγίου 13 

TK 671 32 
A.Παπαδοπούλου 

25410 27393 

25413 53603 
xanthi.gcsl@aade.gr 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής 

και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του 
οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών 
μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά 
τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην προληπτική συντήρηση του είδους 1  ανά έτος . 
Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Χημική 
Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας. 
 





Σελίδα 6 

 

Η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα γίνει από τις Επιτροπές 

Παραλαβής  των Χημικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208  και 219 του ν 4412/2016. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των ειδών και της παροχής των υπηρεσιών προληπτικής και τυχόν επανορθωτικής συντήρησης 

διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας αυτών, όπου εφόσον το επιθυμεί μπορεί 

να παραστεί και ο ανάδοχος.  Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής εντός (15) ημερών από την ποσοτική παράδοση των υπό 

προμήθεια ειδών  και την παροχή των υπηρεσιών προληπτικής και τυχόν επανορθωτικής συντήρησης κατά το διάστημα 

εκείνο, θα συντάξουν σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα   στην παρ.3 του άρθρου 208  και του 

άρθρου 219 του ν. 4412/16, το οποίο  θα το κοινοποιήσουν στους αναδόχους. Μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου 

παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής στον ανάδοχο, εκδίδονται τα σχετικά  τιμολόγια, με βάση τα οποία θα πληρωθεί ο 

ανάδοχος.  

Αν η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο κατά την παράγραφο 6.2.1 χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 

και 4 του άρθρου 209 και στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 219 του ν 4412/2016. 

8. Πληρωμή 
α) Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία, των τιμολογίων 
και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με επιταγή που 
θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 7131.  
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον 
βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 4%.  
β) Είδος 1:Παροχή υπηρεσιών πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η περίοδος των δύο ετών (24 μηνών) 
αμέσως μετά την παραλαβή του είδους δεν περιλαμβάνει πληρωμή διότι η εγγύηση καλής λειτουργίας παρέχεται δωρεάν 
για αυτή την περίοδο.  Για την περίοδο των επόμενων τριών ετών (36 μηνών) η πληρωμή θα γίνεται ανά έτος, με καταβολή 
της ετήσιας συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών προληπτικής και τυχόν 
υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης κατά το διάστημα εκείνο, από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής, με επιταγή που 
θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., ΚΑΕ 0889. Η πληρωμή θα γίνεται 
μόνο μετά μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε 
δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 8%.  
 
Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους  λογαριασμούς του αναδόχου. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
1.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός 
ΙΒΑΝ.  
 
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας-Ανταλλακτικά για το είδος 2 

Ο Προμηθευτής οφείλει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον, από την ημερομηνία παραλαβής 

του υπό προμήθεια είδους, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε 

εξάρτημα που θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη. 

 Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης είναι 24-48 ώρες από την ειδοποίηση του Προμηθευτή. 

 

10. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας για το είδος 1 
Ο ανάδοχος εγγυάται την πενταετούς (60 μηνών) διάρκειας καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, η οποία θα άρχεται 

από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για 

την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη προληπτική αλλά και επανορθωτική συντήρηση του υπό προμήθεια είδους, αποκαθιστώντας  

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της 

παρούσης. 





Σελίδα 7 

 

Ειδικότερα: 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της εγγυημένης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και της σχετικής παροχής υπηρεσιών είναι: 

Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση δωρεάν, οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας, εκτός των αναλωσίμων, 

που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις, οι οποίες διενεργούνται με τον εν λόγω εξοπλισμό όπως ενδεικτικά διαλύτες, 

φιαλίδια, αέρια, στήλες, σύριγγες. Δεν καλύπτονται περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού, εφ’ όσον μπορεί να 

τεκμηριωθεί η κακή χρήση με πραγματικά ευρήματα, που να αποδεικνύουν την μη εφαρμογή της προτεινόμενης από τον 

κατασκευαστή διαδικασίας ορθής λειτουργίας. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε σφάλματα 

λογισμικού (όπου ισχύει). 

Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, εξειδικευμένου προσωπικού από την ειδοποίησή του 

για βλάβη/ δυσλειτουργία/αστοχία του συστήματος. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την 

επισκευή/αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του συστήματος, τότε η εργασία επισκευής και τα έξοδα προμήθειας και 

αποστολής των αναγκαίων ανταλλακτικών  θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού (αν χρειάζεται). Στην εγγύηση του εξοπλισμού 

περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, επισκευής, καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. 

Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη 

του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και τα 

οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν 

διαπιστώθηκαν κατά την διαδικασία παραλαβής της προμήθειας. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της πενταετούς εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του 

αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό 

όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στo άρθρo 4.1., 

η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

11. Ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση υπηρεσιών για το είδος 1: 

Για πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν στην πενταετούς (60 μηνών) διάρκειας εγγύηση καλής λειτουργίας για 

το είδος 1, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως εξής: 

Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών στην ανταπόκριση του αναδόχου  μετά από ειδοποίηση ή 

αναγγελία για βλάβη, ρητά αναγνωρίζεται το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να επιβάλλει σε αυτόν ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης ίση με το 2,5% του «ετήσιου κόστους εγγύησης καλής λειτουργίας» ανά συντηρούμενο σύστημα/συσκευή, 

εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  Η ως άνω καθυστέρηση ανταπόκρισης θα πιστοποιείται από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής της Χημικής Υπηρεσίας και θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής που θα 

συντάσσεται για την  παραλαβή των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

Επίσης αν  ο εξοπλισμός παραμείνει στη διάρκεια ενός έτους ανενεργός, λόγω βλάβης, για χρονικό διάστημα συνολικά 

μεγαλύτερο από το επιτρεπτό διάστημα downtime (ελάχιστη διαθεσιμότητα 90% για λειτουργία 365 ημέρες το έτος σε 24ωρη 

βάση), ρητά αναγνωρίζεται το δικαίωμα της Υπηρεσίας να επιβάλει ρήτρα για κάθε επιπλέον ημέρα μη διαθεσιμότητας πέραν 

του επιτρεπτού διαστήματος downtime, ίση με το 2,5% του «ετήσιου κόστους της παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής 

λειτουργίας» ανά συντηρούμενο σύστημα/συσκευή. Το επίπεδο διαθεσιμότητας (availability) του συστήματος, θα ελέγχεται 

σε ετήσια βάση από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Χημικής Υπηρεσίας. Μετά τον έλεγχο διαθεσιμότητας (availability) 

του συστήματος συντάσσεται το σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Για τον υπολογισμό των ως άνω ρητρών λαμβάνεται ως «ετήσιο κόστος παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας» το 

ένα τρίτο (⅓) της συνολικής συμβατικής αξίας της τριετούς περιόδου επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι ως άνω 

ρήτρες ισχύουν τόσο για τη διετή περίοδο δωρεάν παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και για την τριετή 

περίοδο παροχής υπηρεσιών επέκτασής της. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό των ρητρών 

από τυχόν οφειλές της προς τον προμηθευτή, ή από την αντίστοιχη μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή ως 





Σελίδα 8 

 

έκπτωση επί των οφειλών της για την τριετή επέκταση της παροχής υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι, 

το σύνολο των ρητρών κάθε έτους δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του «ετήσιου κόστους παροχής υπηρεσιών εγγύησης 

καλής λειτουργίας» του συστήματος.   

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το 
Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ: Υπεύθυνη Δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  

Με εντολή Διοικητή 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ. 

 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ 

 

 

Συνημμένα:   

1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
3. Παράρτημα Γ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
4. Παράρτημα Δ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
 
Κοινοποίηση:  

1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr) 
2. ΧΥ  Κεντρικής Μακεδονίας,  Θεσσαλονίκη 
3. ΧΥ  Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β’& Γ’ 

mailto:siteadmin@aade.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ 1- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Α. Αυτόματος δειγματολήπτης συμβατός με το σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας ICS 6000 

DIONEX   της  THERMOSCIENTIFIC, με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Να συνεργάζεται με το σύστημα ΙCS  6000 DIONEX και να ελέγχεται από το ίδιο λογισμικό. 

2. Να είναι κατάλληλος για την ταυτόχρονη έγχυση διαφορετικών δειγμάτων στις δύο αυτόνομες γραμμές ανάλυσης 

του ICS 6000 (για την ταυτόχρονη ανάλυση ανιόντων και κατιόντων) και τον προγραμματισμό για την ανάλυση 

αλληλουχίας δειγμάτων και στις δύο γραμμές ταυτόχρονα από διαφορετικό φιαλίδιο (ένα για ανιόντα και διαφορετικό 

για κατιόντα). 

3. Ο αυτόματος δειγματολήπτης να έχει θέσεις και παρελκόμενα για τουλάχιστον 120 φιαλίδια, όγκου 1,5 ml, για την 

ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. 

4. Ο αυτόματος δειγματολήπτης να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια κατάλληλου όγκου (1,5 ml)  

5. Να προορίζεται για έγχυση δείγματος 20 μL. 

 

B. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1.Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου 

του αυτόματου δειγματολήπτη, για το χρονικό διάστημα της πενταετούς  εγγύησης καλής λειτουργίας  (διετής δωρεάν 

παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής 

λειτουργίας). 

2.Η δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας των δύο (2) ετών  (24 μήνες) θα εκκινεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αυτόματου δειγματολήπτη, από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής της Χημικής Υπηρεσίας. 

3.Η φθορά οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικού οφειλόμενη σε βλάβη, κακή σχεδίαση ή κακή κατασκευή, 

εντός του προαναφερόμενου χρόνου εγγύησης (5 έτη), να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

4.Κατά τη διάρκεια της πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας θα πραγματοποιείται και η προληπτική συντήρηση 

ανά έτος. 

5.Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης θα αποκαθίστανται όλα τα εξαρτήματα που ο κατασκευαστής 

προδιαγράφει στα εγχειρίδια  του συστήματος. 

6.Κατά́ την προληπτική και επανορθωτική  συντήρηση  σε περίπτωση επισκευής βλάβης του συστήματος, τα υλικά, τα 

εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιούνται θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα,  τα προτεινόμενα 

από τον κατασκευαστή.́ 

7.Το μέγιστο επιτρεπτό όριο του χρόνου ανταπόκρισης από την ειδοποίηση (τηλεφωνική ή γραπτή) που θα του 

αποσταλεί για βλάβη στη λειτουργία του συστήματος πρέπει να είναι τρεις (3) ημέρες.  

8.Υπό την προϋπόθεση της άμεσης διαθεσιμότητας των απαραίτητων ανταλλακτικών, οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να 

αποκαθίσταται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ανταπόκρισή του, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας.   

9.Να δοθεί εγγύηση για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια. 

10.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ́ζημιών 

ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πράγματων ή εγκαταστάσεων του ΓΧΚ, του 

προσωπικού́ της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενήσεί 

κατά́ ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από ́τον ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού́.  
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11.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος συνεργάζεται στενά́ με την Αναθέτουσα Αρχή,́ το ΓΧΚ 

και την Επιτροπή ́Παραλαβής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά́ με τις 

εργασίες.  

12.Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από ́ προσωπικό ́ του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα εργασίας του προσωπικού́ του. 

 

Γ. Γενικές απαιτήσεις 

1. Να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. 

2. Το όργανο να διαθέτει CE. 

3. Ο αυτόματος δειγματολήπτης πρέπει να συνδεθεί με τη συσκευή ιοντικής χρωματογραφίας  ICS  6000 DIONEX και 

να λειτουργεί με το λογισμικό της. 

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. 

5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. 

6. Ο ανάδοχος να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο 

προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.  

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους αναλυτές της Υπηρεσίας, σε όλες τις δυνατές λειτουργίες του αυτόματου 

δειγματολήπτη και να πραγματοποιήσει σχετικές επιδείξεις, στον χώρο εγκατάστασης του οργάνου. 

8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρείς  (3) μήνες από την ανάρτηση 

της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. 

 

 
ΕΙΔΟΣ 2 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης 

 

Α. Να προσφερθεί αυτόματος τιτλοδότης για προσδιορισμό χλωριούχων με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Δυνατότητα εκτέλεσης αργυρομετρικών αντιδράσεων. 

2. α)Διαχωριστικότητα μετρήσεων: 0,1mv ή μικρότερο 

β)Διακριτική ικανότητα προχοΐδας: 5000 βήματα τουλάχιστον 

3. Εύρος μέτρησης mv: ±1.900mV ή μεγαλύτερο 

4. Εύρος μέτρησης pH: 0 -14 

5. Να διαθέτει οθόνη, στην οποία να αναγράφονται πλήρως όλες οι χρήσιμες παράμετροι της τιτλοδότησης. 

6. Η οθόνη να είναι αφής ή να διαθέτει πληκτρολόγιο για την επιλογή /εισαγωγή παραμέτρων 

7. Η συσκευή να είναι πλήρης, αυτόνομης λειτουργίας, με  εύκολο και φιλικό μενού που οδηγεί το χειριστή σε 

κάθε βήμα. Το λογισμικό να υπολογίζει το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης. 

8. Όλα τα μέρη της συσκευής που είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή με διαλύματα να είναι κατασκευασμένα 

από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από χημικά. 

9. Ο υπολογισμός και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται να αυτόματα. 
10. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή και υπάρχει πλήρης δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων. 
11. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με Η/Υ. 
12. Ο τιτλοδότης συνοδεύεται από: 

• ηλεκτρόδιο κατάλληλο για αργυρομετρικές αντιδράσεις,  

• Μία (1) προχοΐδα 20ml 
 
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. 
2. Το σύστημα να διαθέτει CE. 
3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης και να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία. 
4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. 
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5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. 
6. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. 
7. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 
8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρείς  (3) μήνες από την 

ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της αρ. 30/002/000/5302/2022 πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών  για την προμήθεια συσκευών δοσιμετρίας και  την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης 
καλής λειτουργίας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

ΕΙΔΟΣ 1- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α. Αυτόματος δειγματολήπτης συμβατός με το σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας 

ICS 6000 DIONEX   της  THERMOSCIENTIFIC, με τα εξής ελάχιστα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

  

1. Να συνεργάζεται με το σύστημα ΙCS  6000 DIONEX και να ελέγχεται από το ίδιο 

λογισμικό. 
  

2. Να είναι κατάλληλος για την ταυτόχρονη έγχυση διαφορετικών δειγμάτων στις 

δύο αυτόνομες γραμμές ανάλυσης του ICS 6000 (για την ταυτόχρονη ανάλυση 

ανιόντων και κατιόντων) και τον προγραμματισμό για την ανάλυση αλληλουχίας 

δειγμάτων και στις δύο γραμμές ταυτόχρονα από διαφορετικό φιαλίδιο (ένα για 

ανιόντα και διαφορετικό για κατιόντα). 

  

3. Ο αυτόματος δειγματολήπτης να έχει θέσεις και παρελκόμενα για τουλάχιστον 

120 φιαλίδια, όγκου 1,5 ml, για την ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. 
  

4. Ο αυτόματος δειγματολήπτης να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια κατάλληλου 

όγκου (1,5 ml)  
  

5. Να προορίζεται για έγχυση δείγματος 20 μL.   

B. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

1.Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη προληπτική και επανορθωτική συντήρηση 

και καλή λειτουργία του συνόλου του αυτόματου δειγματολήπτη, για το χρονικό 

διάστημα της πενταετούς  εγγύησης καλής λειτουργίας  (διετής δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης 

της εγγύησης καλής λειτουργίας). 

  

2.Η δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας των δύο (2) ετών  (24 μήνες) θα εκκινεί με 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αυτόματου δειγματολήπτη, από 

τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής της Χημικής Υπηρεσίας. 

  

3.Η φθορά οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικού οφειλόμενη σε βλάβη, κακή 

σχεδίαση ή κακή κατασκευή, εντός του προαναφερόμενου χρόνου εγγύησης (5 έτη), 

να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
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4.Κατά τη διάρκεια της πενταετούς εγγύησης καλής λειτουργίας θα 

πραγματοποιείται και η προληπτική συντήρηση ανά έτος. 
  

5.Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης θα αποκαθίστανται όλα τα 

εξαρτήματα που ο κατασκευαστής προδιαγράφει στα εγχειρίδια  του συστήματος. 
  

6.Κατά́ την προληπτική και επανορθωτική  συντήρηση  σε περίπτωση επισκευής 

βλάβης του συστήματος, τα υλικά, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά κ.λπ. που θα 

χρησιμοποιούνται θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα,  τα προτεινόμενα από τον 

κατασκευαστή.́ 

  

7.Το μέγιστο επιτρεπτό όριο του χρόνου ανταπόκρισης από την ειδοποίηση 

(τηλεφωνική ή γραπτή) που θα του αποσταλεί για βλάβη στη λειτουργία του 

συστήματος πρέπει να είναι τρεις (3) ημέρες.  

  

8.Υπό την προϋπόθεση της άμεσης διαθεσιμότητας των απαραίτητων 

ανταλλακτικών, οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να αποκαθίσταται μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από την ανταπόκρισή του, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας.   

  

9.Να δοθεί εγγύηση για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια.   

10.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ́ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 

ή βλάβη προσώπων, πράγματων ή εγκαταστάσεων του ΓΧΚ, του προσωπικού́ της ή 

τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν 

να προξενήσεί κατά́ ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από ́τον ανάδοχο, εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού́.  

  

11.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος συνεργάζεται στενά́ 

με την Αναθέτουσα Αρχή,́ το ΓΧΚ και την Επιτροπή ́Παραλαβής, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά́ με τις εργασίες.  

  

12.Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από ́ προσωπικό ́ του Αναδόχου, κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα εργασίας 

του προσωπικού́ του. 

  

Γ. Γενικές απαιτήσεις   

1. Να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.   

2. Το όργανο να διαθέτει CE.   

3. Ο αυτόματος δειγματολήπτης πρέπει να συνδεθεί με τη συσκευή ιοντικής 

χρωματογραφίας  ICS  6000 DIONEX και να λειτουργεί με το λογισμικό της. 
  

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.   

5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.   

6. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία 

εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, 

εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.  

  

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους αναλυτές της Υπηρεσίας, σε όλες τις 

δυνατές λειτουργίες του αυτόματου δειγματολήπτη και να πραγματοποιήσει 

σχετικές επιδείξεις, στον χώρο εγκατάστασης του οργάνου. 

  

8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) 

τρείς  (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  

9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα 

του κατασκευαστή οίκου.   

 
ΕΙΔΟΣ 2 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης 
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Α. Να προσφερθεί αυτόματος τιτλοδότης για προσδιορισμό χλωριούχων με τα εξής 

ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Δυνατότητα εκτέλεσης αργυρομετρικών αντιδράσεων.   

2.α)Διαχωριστικότητα μετρήσεων: 0,1mv ή μικρότερο 

    β)Διακριτική ικανότητα προχοΐδας: 5000 βήματα τουλάχιστον 
  

3. Εύρος μέτρησης mv: ±1.900mV ή μεγαλύτερο   

4. Εύρος μέτρησης pH: 0 -14   

5. Να διαθέτει οθόνη, στην οποία να αναγράφονται πλήρως όλες οι χρήσιμες 

παράμετροι της τιτλοδότησης. 
  

6. Η οθόνη να είναι αφής ή να διαθέτει πληκτρολόγιο για την επιλογή /εισαγωγή 

παραμέτρων 
  

7. Η συσκευή να είναι πλήρης, αυτόνομης λειτουργίας, με  εύκολο και φιλικό μενού 

που οδηγεί το χειριστή σε κάθε βήμα. Το λογισμικό να υπολογίζει το ισοδύναμο 

σημείο της ογκομέτρησης. 

  

8. Όλα τα μέρη της συσκευής που είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή με διαλύματα 

να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από χημικά. 
  

9. Ο υπολογισμός και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται να αυτόματα.   

10. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή και υπάρχει πλήρης δυνατότητα 

εκτύπωσης αποτελεσμάτων. 
  

11. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με Η/Υ.   

12. Ο τιτλοδότης συνοδεύεται από: 

• ηλεκτρόδιο κατάλληλο για αργυρομετρικές αντιδράσεις,  

• Μία (1) προχοΐδα 20ml 

  

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

1. Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η 

παραγωγή του. 
  

2. Το σύστημα να διαθέτει CE.   

3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης και να παραδοθεί πλήρες 

και έτοιμο προς λειτουργία. 
  

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. Να κατατεθεί το σχετικό 

πιστοποιητικό. 
  

5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.   

6. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο 

εγκατάστασης του οργάνου. 
  

7. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.   

8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) 

τρείς  (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
  

9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα 

του κατασκευαστή οίκου. 

  

   

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς………………………………………….. 

Αθήνα, …………………………………………. 

                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της αρ. 30/002/000/5302/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  για την προμήθεια συσκευών δοσιμετρίας και  την 
παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας 
ΕΙΔΟΣ 1- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Α. Τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. (€)*  

Φ.Π.Α. 24% (€)  

Συνολική τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. (€)*  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Έτος Σύμβασης 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

Ετήσια τιμή προσφοράς υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. (€)* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ    

Φ.Π.Α. 24% (€) - -    

Ετήσια τιμή προσφοράς υπηρεσίας με Φ.Π.Α. (€)* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ    

Β. Συνολική τιμή προσφοράς υπηρεσιών πενταετούς περιόδου εγγύησης 

καλής λειτουργίας χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

 

Φ.Π.Α. 24% (€)  

Συνολική τιμή προσφοράς υπηρεσιών πενταετούς περιόδου εγγύησης 

καλής λειτουργίας με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά) 

 

Συνολική τιμή προσφοράς για το ΕΙΔΟΣ 1 χωρίς Φ.Π.Α. (Α+Β) *  

Φ.Π.Α. 24% (€)  

Συνολική τιμή προσφοράς για το ΕΙΔΟΣ 1 με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)*   

Συνολική τιμή προσφοράς για το ΕΙΔΟΣ 1 με Φ.Π.Α. 24%  (ολογράφως)  

(*) Οι προσφερόμενες τιμές δεν δύναται να υπερβούν τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 
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ΕΙΔΟΣ 2- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ 

Τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. (€)*  

Φ.Π.Α. 24% (€)  

Συνολική τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. (€)*  

Συνολική τιμή προσφοράς με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)  

 (*) Οι προσφερόμενες τιμές δεν δύναται να υπερβούν τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 

 
 

Ημερομηνία: …………………………………………. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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                                       Ημερομηνία:        
        

Παράρτημα Δ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1): 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  
Οδός
: 

 
Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην 
οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: 
Α.   αποδέχομαι τους όρους της υπ΄αρ. 30/002/000/2275/2022  πρόσκλησης υποβολής προσφορών  για την προμήθεια 
φασματοφωτομέτρων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 
προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της πρόσκλησης. 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου. 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 
2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008. 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο 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. 

Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 
και επικουρικής). 
Γ.   αναλαμβάνω την υποχρέωση  προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί. 
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου,  2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας,  
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                              Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών  
 
                                                                                                                   (Υπογραφή-ημερομηνία) 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 




