ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μύκονορ, 27-05-2016

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

Απ. Ππυη.: -4470-

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σε κε αξηζ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε "ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ".
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα – ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄
161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/19.03.2015 ηεχρνο Α’) « Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ
Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη.
7. Σελ κε αξηζκφ 8π/2016 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε ηίηιν
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ».
8. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο Μπθφλνπ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ην νπνίν έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο
Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) “16REQ004071745”.
9. Σελ κε αξηζκφ 24/2016 Απφθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο.
10. Σελ κε αξηζκφ 46/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ε πίζησζε,
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα.
ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο ή δελ
αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α 11389/93 (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α).
Πποκηπύζζει
Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη
πποζθοπά για ηην ππομήθεια σώμαηορ για ςγειονομική ηαθή αποππιμμάηυν (CPV 14212400-4), με
ζκοπό ηην κάλςτη εηήζιυν αναγκών ηος Γήμος, με πποϋπολογιζμό € 34.981,20 ζςμπεπιλαμβανομένος
Φ.Π.Α. (23%).
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
i. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
ii. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ
iii. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο.
iv. H ηερληθή έθζεζε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
v. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
vi. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Σν είδνο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ Σερληθή
Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη αθνξά ζε πιηθφ επηθάιπςεο (ρψκαηνο)
ΥΤΣΑ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ΥΤΣΑ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ην έηνο
2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 28.440,00 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.
(23%) ήηνη ζπλνιηθά 34.981,20 €.
Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαησηέξσ θσδηθφ εμφδσλ:
Κ.Α.
20-6662.0001

Πεξηγξαθή Κ.Α.
«Πξνκήζεηα ρψκαηνο γηα πγεηνλνκηθή
ηαθή απνξξηκκάησλ»

Πηζηψζεηο 2016
34.981,20 € κε ΦΠΑ 23%

Απφθαζε ςήθηζεο πίζησζεο είλαη ε 46/2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αξ. κειέηεο 8π/2016
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ (Κηίξην Βντλφβηηο), Γηαιφο - Αθηή
Κακπάλε, Μχθνλνο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ
Απνηειεζκάησλ, ηελ εκεξνκελία 29-06-2016 θαη ψξα 10:00.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο κέρξη ηελ 29-06-2016 θαη απφ
ψξα 10.00 πκ. έσο 10.30 πκ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηελ
Σαρ/θή Γ/λζε Γήκνπ Μπθφλνπ (Κηίξην Βντλφβηηο), Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο Σ.Κ.: 84600
2) ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο πνπ δελ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνπο
δηαγσληδνκέλνπο, ζχκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα, ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ ψξα 10.00
πκ. έσο 10.30 πκ., κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
3) Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Κακηά πξνζθνξά δελ
γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ www.mykonos.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη θαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηειέθσλν 2289028557, θαμ 2289028567.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ΔΠΩΝΤΜΗΑ: ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Α.Φ.Μ.: 090235079, Γ.Ο.Τ. ΜΤΚΟΝΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: (Κηίξην Βντλφβηηο), Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο Σ.Κ.: 84600
ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 2289022201
ΦΑΞ: 2289022229
e-mail: mayor@mykonos.gr
website: www.mykonos.gr
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:
i. Φπζηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
ii. Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
iii. πλεηαηξηζκνί
iv. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο:
α) Ημεδαπά θςζικά ππόζυπα:
1) Πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ
πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη
επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο
ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, πνπ λα έρνπλ
εθδνζεί κέρξη έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
είλαη ελήκεξνη αθ΄ ελφο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
αθεηέξνπ σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 2 θαη 3
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε δε κεηάθξαζεο απηψλ εηο ηελ Διιεληθή γιψζζα απφ
αξκφδηα Γεκφζηα ή Αιινδαπή Αξρή, νθείινπλ λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostyle) γηα λα είλαη
απνδεθηά σο έγθπξα.
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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4) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
β) Αλλοδαπά θςζικά ππόζυπα:
1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε
πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη
ελήκεξνη, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί
εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο.
Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα εθφζνλ κεηαθξάδνληαη εηο ηελ Διιεληθή γιψζζα ζην εμσηεξηθφ απφ
αξκφδηα Αιινδαπή ή Διιεληθή Αξρή (π.ρ Πξνμελείν) νθείινπλ λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (apostyle)
γηα λα είλαη απνδεθηά σο έγθπξα.
γ) Σα Νομικά Ππόζυπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαηαζέηνπλ ζαλ δηθαηνινγεηηθά φια ηα παξαπάλσ
έγγξαθα, πιελ ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδπλάκνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ.
δ) Οι ζςνεηαιπιζμοί ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
2) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
πεξηπηψζεηο ηνπ εδαθίνπ α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
1) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.
2) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ
κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο
κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε
κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί
λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
3) Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε
άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο πξάμεηο πνπ
θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο.
4) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη
καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη
ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ.
5) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λ' αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη
ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη
απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
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6) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ καδί
κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ εθφζνλ:
Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζπκβάιιεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξντφληνο.
ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο.
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ηεο παξαγξάθνπ α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ
φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα
ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε
παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα
έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο.
Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δκηόρ ηυν πποαναθεπομένυν καηά πεπίπηυζη δικαιολογηηικών όλοι οι ζςμμεηέσονηερ οθείλοςν
να ςποβάλοςν:
1) Νφκηκε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ εγρεηξίδνληα ηελ πξνζθνξά κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή.
2) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα αλαθέξεη φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε
γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρεηαη απηνχο
αλεπηθχιαθηα.
4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
 Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α
 Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.
 Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηέινο
 Όηη ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα
Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
θάζε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο.
Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, ή κε ην λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή Δ.Π.Δ.,
εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Α.Δ.
εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Ζ
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εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα
Γεκφζηα Αξρή.
Οη Ο.Δ., Δ.Δ. Δ.Π.Δ θαη Μνλ. ΔΠΔ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ
κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλεο, φπσο απηέο ζα εκθαίλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, εθδφζεσο
ηξηκήλνπ ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν
έιεγρνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο. Δπηπιένλ, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο
ησλ Δ.Π.Δ. θαη Μνλ. Δ.Π.Δ ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ Φ.Δ.Κ.
Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ α) ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή
ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζφζνλ θαη ηελ εληνιή ηεο εθπξνζψπεζεο
ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη, καδί κε ην Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη απηφ δεκνζηεπζεί θαη β) αληίγξαθν
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε φια ηα ζπκβφιαηα κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη
απφ ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. λνκίκσο δεκνζηεπκέλα.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε απηνπξνζψπσο ή
απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη
ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη
(μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδνκέλε εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ
κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ
πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο
επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη:
 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,
 Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επθξηλή αληίγξαθα απηψλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014.
Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνδεηθλχεη φηη απηφο έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)
κελψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΓΓΤΗΔΙ
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα
πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο θαζαξήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 568,80 €.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ ζα πξνκεζεχζεη,
ρσξίο Φ.Π.Α. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο αθνχ
έρεη γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο θάησζη
ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
 Ζ θξάζε : ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ.
 Ζ επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
 Ο ηίηινο ηεο πξνκεζείαο, ν αξηζκφο κειέηεο θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
εηδηθφηεξα σο εμήο:
α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξσηφηππε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά.
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο.
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ή ζπκπιεξσζεί κε ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ
βαζκνινγνχληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά.
β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε
"ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ", πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη απηφο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φπσο αλαγξάθνληαη αλσηέξσ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο.
Οη κεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο ηηκέο κνλάδνο ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά θαη ηελ απφζεζή ηνπ εληφο
ηνπ ΥΤΣΑ ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ππεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ν έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη παξαδίδεηαη
ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή ηελ
πξφζθιεζε.
Καηφπηλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ απνθαζίδεη γηα ηνπο
απνθιεηζζέληεο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα.
Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.
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Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίλνληαη απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε
ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο φπσο
θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Λακβάλνληαη ππφςε:
1. Ζ ηηκή
2. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
3. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη
ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ.
Η καηακύπυζη γίνεηαι ζηον ππομηθεςηή πος πποζθέπει ηη σαμηλόηεπη πποζθοπά εθόζον έσει
πποζκομίζει ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά και η πποζθοπά ηος κπίνεηαι αποδεκηή με βάζη ηιρ
ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ.
Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ζε πξνζεζκία φρη
κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ, ηεο
έγθξηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο
11389/93 Τπνπξγηθήο απφθαζεο θαη κφλν θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή κέρξη θαη ηελ επφκελε
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο απηνχ. Γηα ηηο ελζηάζεηο ηειεζίδηθα απνθαίλεηαη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010. Οπνηνδήπνηε άιιν έλδηθν βνήζεκα
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΥΡΟΝΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Ζ πξνζεζκία παξαδφζεσο ηνπ πιηθνχ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ πξνκεζεπηή
κε ην Γήκν Μπθφλνπ έσο ηελ 31/12/2016. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ εληνιήο –
ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΥΤΣΑ Μπθφλνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή.
Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Οη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ πιηθνχ, ζα γίλνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ
ζα απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ απαζρνινχληαη
ζην ΥΤΣΑ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ΥΤΣΑ Μπθφλνπ θαη παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ εάλ απηφο επηζπκεί.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο θαη ζα απνηειείηαη απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ
ζα απαζρνινχληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ ή ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, αθνχ εμεηάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη δηαπηζηψζεη φηη είλαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο θάζε θνξά πνπ
παξαιακβάλεη ηκεκαηηθά κία πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφ ηελ
επηηξνπή απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ή απφθιηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, δελ ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, αιιά ζπληάζζεηαη
πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ζην νπνίν ζα εθηίζεληαη νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα
εμεηαζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηζρχεη ην άξζξν 28 ηεο αξηζ.
11389/93 απφθαζεο Τπ. Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
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ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (ζχκθσλα κε ην άξζξν
36 ηεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Απφθαζεο) κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο νπνίαο θα πποηγηθεί έλεγσορ από ηην απμόδια επιηποπή
παπαλαβήρ και θα ςπογπαθούν ηα ζσεηικά ππυηόκολλα ποζοηικήρ και ποιοηικήρ παπαλαβήρ.
ρεηηθά κε ηελ πιεξσκή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/13.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΈΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ν
πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε ποινική πήηπα δύο ηοιρ εκαηό (2%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο γηα ηηο
δχν πξψηεο εβδνκάδεο θαη ηέζζεπα ηοιρ εκαηό (4%) επί ηεο αμίαο ηεο θαζπζηεξνχκελεο πξνο παξάδνζε
πξνκήζεηαο γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Μεηά θαζπζηέξεζε πέληε εβδνκάδσλ ν
εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο θαη λα εηζπξάμεη ηελ αμία ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ
πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο (άξζξν 25 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ).
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν. 3548/07.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην
site ηνπ Γήκνπ www.mykonos.gr.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
(άξζξν 46, Ν.3801/09)

Μχθνλνο, 27 -05-2016
Ο Γήμαπσορ Μςκόνος

Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ
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ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 8π/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗ (29/06/2016)
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Δ Ν Σ Τ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο  Φ Ο ΡΑ 
Α/Α
1

ΕΙΔΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟ

Τλικό επικάλσψης Κσβικά μέτρα

ΤΝΟΛΟ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α (23%)
ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ
1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………
Καηάζηεκα …………………………
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………
ΔΤΡΩ …………………………….

Ππορ: ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ςπ’ απιθμόν ……….. για ΔΤΡΩ ………
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ……… (θαη
νινγξάθσο)
………………………………
ππέξ
ηεο
Δηαηξείαο
……………………………,
νδφο…………………..…… αξηζκφο …, ΣΚ…………(ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)
…………………………. , (2) ……………………………θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα
θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………… γηα ηελ πξνκήζεηα ………………….
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. ……………………………… Γηαθήξπμε ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί
κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο
ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………..
ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο
παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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2. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………
Καηάζηεκα …………………………
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………
ΔΤΡΩ …………………………….
Ππορ: [ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΟΓΡΑΦΔΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ]
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ςπ’ απιθμόν ………….. για ΔΤΡΩ ……
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………
(θαη νινγξάθσο) ......……………….. ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο
Δηαηξείαο…………………………………………………,
νδφο……………..…………….,
αξηζκφο……………,
ΣΚ…………………... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)…………………………. , (2)
…………………………….., θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηή ησλ φξσλ
ηεο κε αξηζκφ ……………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ……….
……………………………. (αξηζκφο πξση. δηαθήξπμεο ……/……) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ /Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην …% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ……………………. ΔΤΡΩ απηήο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ην νπνίν θαη καο βαξχλεη.
Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπφηε γίλεηαη
απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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