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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ LED ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη  με  αριθ.  11389/1993  (ΦΕΚ  185/Β)  Υπουργική  Απόφαση  "ΕΝΙΑΙΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ". 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις,  συγχωνεύσεις

νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε κι
ισχύει με το Ν. 4320/2015 (άρθρο 37) . 

6. Tην  Υ.Α.  35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ  1291/Β/11-8-2010)  και  των  εκάστοτε  ισχυουσών
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν
αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

          
Προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  (συνοπτική  διαδικασία)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
συμφερότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως
τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσης  διακήρυξης  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ LED ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ»  όπως
προδιαγράφεται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  31/15   μελέτης  της   Τεχνικής  Υπηρεσίας  του
Δήμου Μυκόνου και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Αναθέτουσα αρχή :  ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση :  Κτίριο Βοϊνόβιτς, Γιαλός - Ακτή Καμπάνη
ΤΗΛ: +30 22890 23261 
FAX: +30 22890 22229 
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ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  06-11-2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και  10:00
ώρα λήξης της επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στα γραφεία του
Δήμου Μυκόνου.

ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις

Η διενέργεια  του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας,  διέπεται
από τις διατάξεις:

Των  αποφάσεων  του  Υπουργού  ΥΠ.ΕΣ.  με  αριθ.  11389/93  περί  του  «Ενιαίου  Κανονισμού

Προμηθειών  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)»  σε  εκτέλεση  των

Ν.2286/95, καθώς και του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ..

1. το με αριθμό πρωτ. 32346/07/08/02 έγγραφο του Υπ. Εσ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης που
προβλέπει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και την μη ένταξή της στο
Ε.Π.Π. .

2. Την με αριθ.Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. και Ναυτιλίας, καθώς και την
35130/739 ΦΕΚ 1291 /11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

3. τα  στοιχεία  της  σύμβασης  που  θα  προσαρτηθούν  σ’  αυτή  κατά  σειρά  ισχύος  1)  η
παρούσα Διακήρυξη,  2) η συγγραφή υποχρεώσεων (γενική και ειδική), 3) το τιμολόγιο
του αναδόχου, 4) ο προϋπολογισμός αυτού 5) τα τυχόν σχέδια και ειδικά στοιχεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθ. 31/15 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Μυκόνου που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της στις 11-09-2015.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  οι  ενώσεις
προμηθευτών  και  οι  συνεταιρισμοί  που ασκούν δραστηριότητα  σχετική  με  το  αντικείμενο  της
προμήθειας (όπως αυτό φαίνεται από τον τίτλο δραστηριότητας τους)  και είναι εγγεγραμμένοι
στο  οικείο  επιμελητήριο  (επί  ποινή  αποκλεισμού). Επιπλέον  η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
προϋποθέτει  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  πλήρως  ενήμερος  της  διακήρυξης  αυτής  και  ότι
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο
αποτελεί  τεκμήριο  ότι  αυτός είχε  και  έλαβε  υπόψη κατά τη σύνταξη  της προσφοράς του,  τις
γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει  επί ποινή

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:

α.  Εγγυητική  επιστολή  Συμμετοχής στο  διαγωνισμό  (αναγνωρισμένου  Ελληνικού  πιστωτικού

ιδρύματος) για ποσό που θα καλύπτει  το  2%  της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των

προσφερομένων ειδών, άνευ του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 650,00€.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να

προκύπτει  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  δεν  τελεί  ή  είναι  σε  διαδικασία  πτώχευσης,  εκκαθάρισης,

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
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γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που να αναφέρει ότι

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως

προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας.

ζ.  Πιστοποιητικό  του οικείου  επιμελητηρίου με  πιστοποίηση  της  εγγραφής για  το  συγκεκριμένο

επάγγελμα  και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, όπου θα αναφέρει ότι κατά

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει ,  στην οποία:

Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης διακήρυξης. 

Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

θ. Δήλωση χώρας κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφερομένου είδους.

ι.  Δήλωση  για  την  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των  προσφερόμενων  ειδών  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

κ. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό

προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.

λ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταθέτοντα τον φάκελο στον διαγωνισμό.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που δεν καλύπτει για

όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  ανωτέρω,  αυτό  μπορεί  να  αντικατασταθεί  από  ένορκη
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βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής. 

Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά πρόσωπα

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Όλοι οι νομίμως εκπροσωπούντες την εταιρία για Α.Ε.  

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.  

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα  και τους συνεταιρισμούς, ισχύουν τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για  τις  ενώσεις/κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  όλα  τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,  υποβάλλουν
απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. όπου αυτό προβλέπεται, ή βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούμενου
του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο ή για τους αλλοδαπούς σύμφωνα με την παρ. 6 του  άρθρου  7 της με αριθ.
11389/93 Υπ. Απόφασης. 

Τα  φύλλα  των  εφημερίδων  της  κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  στα  οποία  δημοσιεύθηκαν  το  ιδρυτικό
καταστατικό και οι  τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό,  εάν
πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο, καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του, θεωρημένες  ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για
Ο.Ε. και Ε.Ε.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί ότι για όλα τα προσφερόμενα είδη θα
πρέπει  να  προσκομιστεί  από  τους  διαγωνιζομένους  επίσημη  βεβαίωση  συμμετοχής  τους  σε
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το
αποδεικτικό  καταχώρισης  με  τον  Αριθμό  Μητρώου  Παραγωγού  από  εγκεκριμένο  από  το
Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά
ισχύουν μέχρι σήμερα.(επί ποινή αποκλεισμού)   

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αποδεικνύει  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  την  τήρηση  των  παρακάτω  ελαχίστων  προϋποθέσεων  συμμετοχής,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  και  λοιπά  στοιχεία  εντός  του  φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

4. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται ο προσφέρων να πληρεί τις
παρακάτω προϋποθέσεις  σχετικά με  την φερεγγυότητά,  την επαγγελματική  δραστηριότητα,  την
χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του.
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 Προσκόμιση  αποσπάσματος  του  ισολογισμού  της  διαγωνιζόμενης  επιχείρησης,  των  τριών
προηγούμενων οικονομικών χρήσεων με σκοπό την απόδειξη ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου
εργασιών  αυτής,  υπερκαλύπτει  το  ύψος  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  διαγωνισμού
(39.975,00 € με  ΦΠΑ),   ή Βεβαίωση  τραπεζικού  ιδρύματος  της  χώρας  για  την  πιστοληπτική
ικανότητα της επιχείρησης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα πρέπει
να υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα για τα  προσφερόμενα προϊόντα  λόγω του  ότι  πρόκειται  για  προϊόντα  υψηλής
τεχνολογίας καθώς επίσης και λόγω απαίτησης μακροχρόνιας εγγύησης βάση της διακήρυξης,
απαιτείται  από  τον  υποψήφιο  προμηθευτή  η  προσκόμιση  επιπλέον  των  παρακάτω
διασφαλίσεων επί ποινή αποκλεισμού :
1)  Ως  ελάχιστη  προϋπόθεση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  αποτελεί  η  προσκόμιση  από  τον
υποψήφιο  προμηθευτή  τουλάχιστον  5  βεβαιώσεων  καλής  εκτέλεσης από  δημόσιους  φορείς,
παρόμοιων έργων του ιδίου αντικειμένου (φωτιστικών LED) η συνολική αξία (σε €) των οποίων
πρέπει να υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (39.975,00
€ με ΦΠΑ ). 
2)  Αναλυτική λίστα έργων τα οποία έχουν υλοποιηθεί από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό,
σε φορείς  υλοποίησης του Δημοσίου σχετικά με  το αντικείμενο  της  προμήθειας  τα οποία  θα
αποδεικνύουν  την  εμπειρία  αυτού.  Επίσης  Θα πρέπει  στην  παραπάνω λίστα  να  αναφέρεται
αναλυτικά  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  διαγωνισμού,  ο  αριθμός  διακήρυξης,  ο  αριθμός  του
παραστατικού  πώλησης,  η αξία σε €, έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα και
τις  δυνατότητες  του  προμηθευτή  να  καλύψει  το  οικονομικό  μέγεθος  της  συγκεκριμένης
προμήθειας.
3)  Επίσημο κατάλογο (prospectus) του συμμετέχοντα, των προσφερομένων ειδών ο οποίος θα
αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο είδος είναι ένα από τα κύρια είδη της δραστηριότητας του και
θα είναι δημοσιευμένος στο επίσημο site της διαγωνιζόμενης εταιρίας, έτσι ώστε η υπηρεσία να
μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτού. 

4)  Πιστοποιητικό  ISO 9001:2008  του  κατασκευαστικού  οίκου,  καθώς  και  του  υποψήφιου
προμηθευτή στον διαγωνισμό (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) από το οποίο θα προκύπτει
το  σχετικό  με  τον  διαγωνισμό  αντικείμενο  (σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  22  από  24/10/2014  της
Γ.Γ.Δ.Ε). 

5)  Επιπλέον όταν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των τελικών
προσφερόμενων  προϊόντων  αλλά  έμπορος,  απαιτείται  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  προσκομίσει
συμβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει συνάψει με τον οίκο κατασκευής των φωτιστικών, το
οποίο  θα  εμπεριέχει  τον  όρο  κάλυψης  απευθείας  από  τον  κατασκευαστή  προς  τον  Δήμο,
οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον
υποψήφιο  προμηθευτή  (επικυρωμένο  από  αρμοδία  αρχή  ανά  χώρα  προέλευσης  του
κατασκευαστή,  το  οποίο  θα  φέρει  επίσημη  μετάφραση  στην  Ελληνική  από  το  Υπουργείο
Εξωτερικών).  Στην περίπτωση που ο έμπορος-συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν είναι ο επίσημος
αντιπρόσωπος  του  οίκου  κατασκευής  των  προσφερόμενων  προϊόντων  απαιτείται  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η προσκόμιση από αυτόν επίσημης βεβαίωσης (επικυρωμένη από αρμοδία αρχή,
ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
από  το  Υπουργείο  Εξωτερικών)  κάλυψης  απευθείας  από  τον  κατασκευαστή  προς  τον  Δήμο
οποιασδήποτε  αστοχίας  και  αν  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εγγύησης  που  δίνεται  από  τον
συμμετέχοντα ανά προϊόν.  

6)  Τα  φωτιστικά  πρέπει  να  φέρουν  όλα  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά  CE  (765/2008/ΕΚ  &
Εγκύκλιος 22 Γ.Γ.Δ.Ε.) τα οποία θα φέρουν το όνομα του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή
το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή  (εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ'  όσον  δεν  είναι
υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται
ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε ., κατά
EMC  2004/108/ΕC  και  LVD  2006/95/EC  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  πλήρως  η  ασφαλής

Σελίδα 5



Προμήθεια λαμπτήρων κάθε είδους και λοιπού ηλεκ/κου υλικού και LED στο Δήμο Μυκόνου

λειτουργία αυτών, και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα παρακάτω standards ασφαλούς
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Για τα φωτιστικά σώματα LED :

EN 55015:2006
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 60598-1:2008
EN 62471:2008 

Για τους λαμπτήρες LED :

EN 55015:2006
EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008

EN 62560:2012
EN 62471:2008

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προμηθευτή από το διαγωνισμό.

7)  Επίσης επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του κάθε
προσφερόμενου προϊόντος σε ξεχωριστή συσκευασία, σύμφωνα με το άρθρο 4  Υ.Α 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ). 

Επί ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο
της  προσφοράς  θα  φέρουν  την  σφραγίδα  και  υπογραφή  του  νομίμου  εκπροσώπου  της
διαγωνιζόμενης εταιρίας (οποιασδήποτε νομικής μορφής).  

Άρθρο 4ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή στο γενικό πρωτόκολλο του Φορέα, εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατατέθηκαν
εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  εργάσιμη  του διαγωνισμού  μέρα.  Στις περιπτώσεις  που οι
υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  που
παραλαμβάνουν  τις  προσφορές  προ της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που καθορίζεται  από την
διακήρυξη,  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγιστούν οι  προσφορές
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
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Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους  νόμιμους
εκπροσώπους τους.  Οι  προσφορές  ενώσεων προμηθευτών  υπογράφονται  υποχρεωτικά  από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο
της  ενώσεως,  με  ειδική  προς  τούτο  σαφή  εξουσιοδότηση.  Προσφορές  που  δεν  έχουν  την
υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.

Δεν  μπορεί  κανείς  να  εκπροσωπεί  στην  ίδια  δημοπρασία  περισσότερες  από  μία  εταιρείες  ή
ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από
τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.  

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση
από τους όρους διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές  ή υστερούν σε σχέση με  αυτές ή
θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.

Στον  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  ή  προσφορές  που  θέτουν  όρο
αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι  προσφορές  επί  ποινή  αποκλεισμού  υποβάλλονται  σε  δύο  (2)  αντίγραφα  μέσα  σε
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη «Προσφορά».

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την προμήθεια και στην παρούσα
περίπτωσή  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης καθώς και το τίτλο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ LED ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής:

α)  «Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής» Θα  φέρει  εξωτερικά  όλες  τις  ενδείξεις  του
εξωτερικού  φακέλου  και  θα  περιέχει  την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  καθώς  και  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3 και 3.1 των Όρων Διακήρυξης και των σχετικών με
αυτή διατάξεων και νόμων. 

β)  «Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς» Θα  φέρει  εξωτερικά  όλες  τις  ενδείξεις  του  εξωτερικού
φακέλου  και  θα  περιέχει  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  (τεχνική  περιγραφή  του
προσφερόμενου  εξοπλισμού,  φωτογραφίες,  τεχνικά  φυλλάδια,  προσπέκτους  κλπ,  η
αυθεντικότητα  των  οποίων  πρέπει  να  μπορεί  να  βεβαιώνεται  ανά  πάσα  στιγμή,  κατόπιν
αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής).  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:

 Συμπληρωμένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως
αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα
Εταιρία
Κατασκευής

Τύπος
Μοντέλο

Έντυπο
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Πιστοποιητικά
Ποιότητας

Χρόνος Παράδοσης:

Χρόνος Εγγύησης:

 Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πι-
στοποιητικά (CE κλπ.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή
της παρούσης  διακήρυξης (Τεχνική έκθεση Παράρτημα – Α).

 Τα IES αρχεία των προσφερόμενων φωτιστικών LED σε cd.

 Διαγράμματα διάχυσης φωτός για το κάθε διαγωνιζόμενο προϊόν.

 Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους οποίους χρησιμοποιούν τα φωτιστικά, πρέπει
να φέρουν εργαστηριακό έλεγχο κατά το Πρότυπο LM80 ( Εγκύκλιος 22  Γ.Γ.Δ.Ε).

 Βεβαίωση εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση προϊόντων καθώς και τεχνι-
κής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

Επίσης  δεν  θα  λαμβάνεται  τυχόν υπόψη  προσφορά,  η  οποία  θα  δίδεται  για  μέρος  μόνο  των
ποσοτήτων  ή  μέρος  των  προμηθευόμενων  ειδών.  Γι'  αυτό  οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να
προσφέρουν  όλα  τα  είδη  της  μελέτης  και  σε  ποσότητες  που  ορίζονται  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό (Τεχνική μελέτη).

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.

Επιπλέον  όλα  τα  δείγματα  θα  φέρουν  εξωτερικά  την  ένδειξη  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
καθώς επίσης  και  όλες  τις  ενδείξεις  του εξωτερικού φακέλου  όπως αυτές  προβλέπονται  στο
άρθρο 4 της παρούσης (επί ποινή αποκλεισμού).

γ) «Οικονομική Προσφορά» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και
θα  περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  υποχρεωτικά  σε  έντυπο  αριθμημένο  και
σφραγισμένο από την Υπηρεσία,  επί  ποινή  αποκλεισμού (Παράρτημα Β).   

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά, η
παράδοση και η τοποθετηση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα νόμιμα έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας.

Η προσφερόμενη  τιμή αναγράφεται  αριθμητικά  με  δύο δεκαδικά,  σε περίπτωση δε  διαφοράς
υπερισχύουν οι ολογράφως γραμμένες τιμές.

Όταν η προσφορά αποτελείται  από περισσότερες της μιας σελίδες,  αυτές θα μονογράφονται
κατά σελίδα από τον προσφέροντα. 
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Άρθρο 5ο Γλώσσα

Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στην ελληνική γλώσσα  , πλήρεις και
σαφείς σε όλα τα σημεία  τους,  χωρίς ξυσίματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις  κλπ.   Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις,  οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Για  ότι  δεν  προβλέπεται  ρητά  στην  παρούσα  Διακήρυξη  ισχύουν  οι  αντίστοιχες  διατάξεις  του

ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο Χρόνος ισχύος προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  ενενήντα  (90)  ημέρες  από  την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Στο  διαγωνισμό  δεν γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 7ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  αυτόν  και  της
διενέργειάς  του,  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  επιτρέπεται  ένσταση  για  λόγους
νομιμότητας  και  ουσίας  (ενδικοφανής  προσφυγή).  Με  την  ένσταση  που  ασκείται  κατά  της
κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νομιμότητα  των  δικαιολογητικών,  τα  οποία  προσκομίζει  ο  προσφέρων  προς  τον  οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής. 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι
την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της
προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και
της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό
όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική
απόφαση του το αργότερο δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

2.  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε  προμηθευτή  στον  διαγωνισμό  ή  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  ως προς  τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του
ιδίου  του  διαγωνισμού  και  εντός  της  επόμενης  εργάσιμης  ημέρας  από  την  ανακοίνωση  του
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.

Το όργανο αυτό υποβάλλει  την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  διαγωνισμό  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους,
δεν γίνονται δεκτές.

Σελίδα 9



Προμήθεια λαμπτήρων κάθε είδους και λοιπού ηλεκ/κου υλικού και LED στο Δήμο Μυκόνου

Άρθρο 8ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών

Α. Παραλαβή προσφορών– Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου – Έλεγχος δικαιολογητικών: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής.

Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυτό, στο
πρακτικό του διαγωνισμού.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σε  δημόσια  συνεδρίαση  της  αποσφραγίζει  ένα-ένα  τους  κυρίως
φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων
δικαιολογητικών και τα παραδιδόμενα δείγματα (καταμέτρηση μόνο καθώς θα αξιολογηθούν σε
επόμενο  στάδιο),  μονογράφει,  σφραγίζει  και  καταχωρεί  στο  πρακτικό  όλα  τα  δικαιολογητικά
συμμετοχής, τα παραδιδόμενα δείγματα (τεμάχια) και τους φακέλους της «Τεχνικής Προσφοράς»
και  της  «Οικονομικής  Προσφοράς»,  που  παραμένουν  σφραγισμένοι.  Σε  περίπτωση  που  η
διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία  και ώρα των συνεδριάσεων
ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον
Πρόεδρο  της  Επιτροπής.  Σε  περίπτωση  μη  δημόσιας  ανακοίνωσης,  οι  διαγωνιζόμενοι
ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών όλων
των  διαγωνιζομένων,  οι  διαγωνιζόμενοι  εξέρχονται  από  την  αίθουσα  και  η  Ε.Δ.  σε  μυστική
συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί
οι τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους κατά την
κρίση  της  δεν  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης.  Αν  ο  έλεγχος  των
δικαιολογητικών  ολοκληρωθεί  στην  πρώτη  συνεδρίαση  της  Ε.Δ.,  η  συνεδρίαση  καθίσταται
δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό.
Αν  ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  δεν  ολοκληρωθεί  στην  πρώτη  συνεδρίαση  της  Ε.Δ.,  η
διαδικασία  συνεχίζεται  σε  επόμενες  συνεδριάσεις  και  σε  νέα  δημόσια  συνεδρίαση,  που
γνωστοποιείται  στους  διαγωνιζόμενους,  ανακοινώνεται  ποιοι  έχουν  αποκλειστεί  από  το
διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής.

Για όσους αποκλείονται στο πρώτο στάδιο από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής
και  οικονομικής  προσφοράς επιστρέφονται  χωρίς να ανοιχθούν,  εκτός  εάν  οι  ενδιαφερόμενοι
δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να
ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας για την υποβολή τους.

Β. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση: 

Μετά την  εκδίκαση των τυχόν  ενστάσεων κατά  του  παραπάνω πρακτικού  της  Ε.Δ.  από  την
Αρμόδια  Οικονομική  Επιτροπή  ή  την  άπρακτη  παρέλευση  της  προθεσμίας  για  την  υποβολή
τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτώς οι
διαγωνιζόμενοι  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  στην  1η φάση  του  διαγωνισμού,  προβαίνει  στην
αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς. Αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς
και στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή και παραδίδει  τους φακέλους και τα δείγματα που
κατατέθηκαν  στο  προηγούμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού,  στον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  και  την  παραλαβή  της,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση,  στην οποία καλούνται γραπτά όσοι διαγωνιζόμενοι
δεν αποκλείστηκαν, καταχωρεί την Αξιολόγηση στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει
το αποτέλεσμά της στους παρευρισκόμενους.
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Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι  φάκελοι  των Οικονομικών Προσφορών
φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς – Ανακοίνωση αποτελέσματος: 

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια Οικονομική
επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι
προσφορές  που  κρίθηκαν  αποδεκτές  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία  σε  δημόσια
συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν στην 2η φάση, αποσφραγίζει
τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές
και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη με βάση την έκθεση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκείνον που προσφέρει την πλέον   συμφέρουσα προσφορά για το
σύνολο των προσφερόμενων ειδών   (σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης) εφ’ όσον  η
προσφορά πληρεί απολύτως τους όρους της παρούσης διακήρυξης Ανακοινώνει το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώριση του αποτελέσματος
στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει, μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων.

Οι  φάκελοι  των οικονομικών  προσφορών,  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  από  την  επιτροπή
Αξιολόγησης μη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είναι  υποχρεωμένη  να  γνωστοποιεί  το  συντομότερο  δυνατό  το
αποτέλεσμα  του  κάθε  σταδίου  σε  όσους  διαγωνιζόμενους  δεν  παραβρέθηκαν  κατά  την
αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόμενου αποκλεισμού τους.

Άρθρο 9ο  Αξιολόγηση προσφορών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους
και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι οικονομοτεχνικά η πλέον συμφερότερη.

Για την επιλογή της  πιο συμφέρουσας  προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι  προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ
και σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.

Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για
οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει με βάση την
τελική βαθμολόγηση κάθε μιας που θα προκύψει από τον τύπο :

ΒΤ = 0,7* ΒΑ+ 0,3* ΒΒ 

Όπου :

ΒΤ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΒΑ = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων Α 

ΒΒ = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων Β 

Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ομάδα είναι αντίστοιχα : 

     για την Α ομάδα 0,7, για την Β ομάδα 0,3.     
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς μεταξύ των προσφορών οι οποίες καλύπτουν
απολύτως τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης γίνεται ως εξής : 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα κυμαίνεται από 43,2 έως 64,8. Οι 54 βαθμοί
θα δίδονται στην τεχνική προσφορά που καλύπτει ακριβώς (απολύτως) τις απαιτήσεις. Από 54
έως 64,8 βαθμούς κυμαίνεται η προσφορά που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι
43,2 βαθμοί  δίδονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς (με μέγιστο όριο αρνητικής
απόκλισης έως 5%) από τις απαιτήσεις της διακήρυξης εκτός εκείνων οι οποίες απαιτούνται επί
ποινή αποκλεισμού. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το ελάχιστο όριο των 43,2 βαθμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται.  

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς = (βαθμ.Α ομάδας)*0,7 + (βαθμ.Β ομάδας)*0,3.

Όπου: (βαθμ.Α ομάδας) = βαθμ.Α1+βαθμ.Α2+βαθμ.Α3 + βαθμ.Α4

Και     (βαθμ.Β ομάδας) = βαθμ.Β1+βαθμ.Β2+βαθμ.Β3+βαθμ.Β4

        

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ       (70%).

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 30 (24-36)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά                       10 (8-12)

Αισθητικά χαρακτηριστικά               10 (8-12)

Ποιότητα (πιστοποιητικά) 10 (8-12)

ΣΥΝΟΛΟ   Α’ Ομάδας                    60

Β. Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΛΥΨΗΣ (30%).

Χρόνος και τόπος παράδοσης.                      10 (8-12)

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 (8-12)

Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)       10 (8-12)

Εμπειρία προμηθευτή          10 (8-12)

ΣΥΝΟΛΟ  Β’ Ομάδας 40

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τεχνικής  και  οικονομικής  αξιολόγησης  κατά  τα  προηγούμενα,  η
επιτροπή  κατατάσσει  τις  προσφορές  σε  Συγκριτικό  Πίνακα,  για  την  τελική  επιλογή  της
συμφερότερης Προσφοράς  με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = ΒTi / Πi
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όπου: i  η πρόσφορα του εκάστοτε υποψηφίου.

όπου:

BTi η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά i

Πi το κόστος της προσφοράς  i

Λi Λόγος ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά
του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης.

Η προσφορά  που  συγκέντρωσε  τον  μεγαλύτερο  βαθμό  Λ,  θεωρείται  η  πλέον συμφέρουσα
προσφορά και Ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον υψηλότερο Λ στον
Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διαγωνισμού.

Επίσης,  προσφορές  που  παρουσιάζουν  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής  του  διαγωνισμού
ουσιώδες  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10ο  Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - σύμφωνα με το άρθρο 21 της Υπ. Απ.
11389/93 .
1.  Το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο,  με
γνωμοδότησή  του  προς  τη  Οικονομική  Επιτροπή,  μπορεί  να  προτείνει,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις των  του παρόντος κανονισμού:
α. Κατακύρωση της προμήθειας.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ.  Χορήγηση  εξουσιοδότησης  στην  ενδιαφερόμενη  υπηρεσία  για  να  προβεί  στην
πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει η κατακύρωση αυτής , σύμφωνα με την πρώτη
περίπτωση αυτής της παραγράφου.
δ. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ή  επιλογή του προμηθευτή γίνεται με
κλήρωση.

2.  Στην  περίπτωση  που  το  αυτό,  όπως  στην  πιο  πάνω  παράγραφο  γνωμοδοτικό  όργανο
γνωμοδοτεί για:
α. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης της  προμήθειας
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση 
των και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
γ.  τελική  ματαίωση  της  προμήθειας,  τότε,  τη  σχετική  απόφαση  τη  λαμβάνει  η  Οικονομική
Επιτροπή

Άρθρο 11ο  (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού) - σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ.
Απ. 11389/93
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Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης  αυτής.  Ο  προμηθευτής  μπορεί  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  το
αργότερο σε δεκαπέντε  (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησής της ανακοίνωσης.  Στην
περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται δέκα (10) ημέρες μετά την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο  Εγγυήσεις - σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/93
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α) Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό (αναγνωρισμένου Ελληνικού πιστωτικού
ιδρύματος) για ποσό που θα καλύπτει το  2%  της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των
προσφερομένων  ειδών,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα
(Παράρτημα Γ). 
β) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις  των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.         
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
σύμφωνα με την νομοθεσία.
3.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να περιλαμβάνει: 
α. την ημερομηνία έκδοσης
β. τον εκδότη
γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
δ. τον αριθμό της εγγύησης
ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
α) Η εγγύηση καλής λειτουργίας, ορίζεται σε ποσοστό ένα τ  οις εκατό (1%) επί της συνολικής
συμβατικής  αξίας  χωρίς  το  Φ.Π.Α. και  πρέπει  να  κατατεθεί  από  τον  προμηθευτή  πριν  την
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει
να είναι  κατά τρεις  μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας  τον
οποίο δηλώνει ο κάθε προμηθευτής με την προσφορά του, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγρ. 5
της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

β) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και
αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Άρθρο 13ο  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 14ο  Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 15ο  Τρόπος πληρωμής - σύμφωνα με το άρθρο 36 της Υπ. Απ. 11389/93
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή, όπως αυτή ορίζεται από το
άρθρο 28 του 11389/93.

Άρθρο 16ο  Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας - σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απ.
11389/93
Ο Δήμος Μυκόνου θα μεριμνήσει τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων
της διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε
(5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  διενέργειά  του  .  (αρ.  23  παρ.5  της  Υ.Α.  11389/93  του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

 την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές σημείο των γραφείων του Δήμου.

Η  δαπάνη  για  τις  ανακοινώσεις,  δημοσιεύσεις  περιλήψεων  των  διακηρύξεων  και
γνωστοποιήσεων στον  τύπο, βαρύνει τον Ανάδοχο .

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ότι αφορά στον διαγωνισμό

από τον Δήμο Μυκόνου,  Τεχνική υπηρεσία κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  έως και  την
προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

                                                                           Μύκονος, 29/10/2015
                                                                  
                                                                       Ο Δήμαρχος Μυκόνου

                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ (06/11/2015) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ LED ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(σε ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ)

1
Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικών

χώρων για χρήση σε βραχίονα
ιστού  των 95 Watt

ΤΜΧ. 12

2
Φωτιστικό σώμα  LED εξωτερικών

χώρων για χρήση σε βραχίονα
ιστού των 75 Watt

ΤΜΧ. 10

3
Φωτιστικό σώμα  LED εξωτερικών

χώρων για χρήση σε βραχίονα
ιστού  των 50 Watt

ΤΜΧ. 16

4
Φωτιστικό σώμα  LED εξωτερικών
χώρων κορυφής επί ιστού  των 45

Watt

ΤΜΧ 6

5
Φωτιστικό σώμα  LED εξωτερικών
χώρων τύπου προβολέα των 75

Watt

ΤΜΧ 6

6
Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης

ενέργειας Ε27 των 11 Watt 
ΤΜΧ 35

   

ΦΠΑ 23%

Σύνολο:

                                           .....................................................................

……………………………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ……….. για ΕΥΡΩ ………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και ολογράφως) ……………………………… υπέρ της Εταιρείας
……………………………, οδός…………………..…… αριθμός  …,  ΤΚ…………(ή σε  περίπτωση
Ένωσης  υπέρ  των  εταιριών  (1)  ………………………….  ,  (2)  ……………………………κ.λ.π
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης  προμηθευτών),  δια  την  συμμετοχή  της  εις  τον
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………… για την προμήθεια …………………. σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. Πρωτ. ……………………………… Διακήρυξη σας. 

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω
ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίησή  σας.  Σε  περίπτωση
κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)  μήνα  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των
εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το
ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ] 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ………….. για ΕΥΡΩ …… 

Έχουμε  την τιμή να σας γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  …………  (και  ολογράφως)  ......………………..  στο  οποίο  και  μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας…………………………………………………,
οδός……………..…………….,  αριθμός……………,  ΤΚ…………………...  (ή  σε  περίπτωση
Ένωσης  υπέρ  των  εταιριών  (1)………………………….  ,  (2)  ……………………………..,  κλπ.
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……….
…………………………….  (αριθμός  πρωτ.  διακήρυξης  ……/……)  προς  κάλυψη  αναγκών  του
Δήμου /Νομικών Προσώπων και το οποίο ποσόν καλύπτει το …% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε  περίπτωση κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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