ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μύθνλνο, 17/06/2016

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

Αξ. Πξση.: -5226-

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 2016»
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 121.398,25€ (πιένλ Φ.Π.Α.)

Ινύληνο 2016
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΜΠΔΣΟΤ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΒΔΛΣΙΩΗ
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2016», ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εθαηφλ είθνζη κία ρηιηάδσλ
ηξηαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηψλ (121.398,25€) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα
κε:
α) Σεο αξηζκ. 11389/93 Απφθαζεο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχεη,
θαη
γ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «πεξί θχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
114/8-6-2006, η. Α΄).
3. Σεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006.
4. Σνλ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/ΔΚ».
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/93 (ΦΔΚ 185 η. Β΄) Τπ. Απφθαζεο «Δληαίνο θαλνληζκφο
πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΔΚΠΟΣΑ).
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. Π1/358/27.01.1999 (ΦΔΚ 92/η. Β΄ /10-2-99), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Π1/667/29-3-2005 (ΦΔΚ 448/Β΄/7-4-2005) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «Δμαίξεζε
πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκεζεπηψλ απφ ηελ έληαμε ηνπο
ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π)».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ 112 Α/13-07-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θη άιιεο δηαηάμεηο».
10. Σνλ Ν. 4152/2013 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013»
11. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη.
12. Σν άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 240/1212-2012 ηεχρνο Α΄, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 4111/2013.
13. Σελ Δγθχθιην αξ. 3/11543/26-3-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «αλάδεημεο
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη φισλ
ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ».
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015
16. Σνπ Ν. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο
δηαηάμεηο».
17. Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74Α΄) ¨Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.
318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο¨ θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2690/99 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη
18. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21.10.2013).
19. Σελ κε αξηζκφ 4π/2016 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα κπεηνχ γηα ηελ βειηίσζε νδνζηξσκάησλ Μπθφλνπ 2016.
20. Σελ κε αξηζκφ 47/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ ζρεηηθά κε ηελ
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αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα θαη ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο κπεηνχ γηα ηε
βειηίσζε νδνζηξσκάησλ Μπθφλνπ 2016 κε ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ
δηαγσληζκφ.
21. Σελ κε αξηζκφ 34/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζρεηηθή
πίζησζε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ησλ
αλαθεξνκέλσλ πξνκεζεηψλ
22. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο
23. Σελ κε αξηζκφ 68/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κπεηνχ γηα ηελ βειηίσζε νδνζηξσκάησλ
Μπθφλνπ 2016» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 121.398,25€ πιένλ Φ.Π.Α., κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
δηαθήξπμεο θαη ηελ ίδηα κειέηε,
Δ ΠΑΝ ΑΠ ΡΟ Κ Η ΡΤ   Δ Ι
Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ηίηιν
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΜΠΔΣΟΤ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΒΔΛΣΙΩΗ
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΜΤΚΟΝΟΤ 2016», ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εθαηφλ είθνζη κία ρηιηάδσλ
ηξηαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηψλ (121.398,25€) πιένλ ηνπ ΦΠΑ
Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
πξνκήζεηα κπεηνχ γηα ηελ βειηίσζε νδνζηξσκάησλ Μπθφλνπ 2016, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 1ν: Αλαζέηνπζα Αξρή –Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1.01. Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ν Γήκνο Μπθφλνπ.
1.02. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα κπεηνχ γηα ηελ
βειηίσζε νδνζηξσκάησλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ην έηνο 2016 απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 2ν: Αληηθείκελν αλάζεζεο
2.01. Αληηθείκελν αλάζεζεο είλαη ε πξνκήζεηα άνπινπ θαη νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο
C20/25 ΟΓΟ-2522 γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1100 m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ
Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ. Σν πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίζηξσζε θαη βειηίσζε
ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζηξψκαηνο νδψλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ,
επελδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επέλδπζεο θνίηεο ξεκάησλ,
ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη άλσ δνκή) ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ιεπηνηνίρσλ», ηελ
πξνζηαζία ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ. ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, νη πξνδηαγξαθέο ηεο
πξνκήζεηαο αλαιχνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα
εηδώλ όπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. Γελ γίλνληαη δεθηέο
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πξνζθνξέο γηα επηκέξνπο είδε.
ΑΡΘΡΟ 3ν: Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο πξνκήζεηαο
3.01. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζηηο εθαηόλ είθνζη κία
ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα νθηώ επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηώλ (121.398,25€) πιένλ ηνπ
ΦΠΑ
3.02. Οη δηαγσληδφκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ην πνζφ ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ. Σέηνηεο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3.03. Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα βαξχλεηαη ν ΚΑ 30-6654.0004 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ν νηθείνο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.
ΑΡΘΡΟ 4ν: Σόπνο θαη Υξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο
4.01. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΣΟΤ ΔΗΓΗ

Γηαδηθηπαθή πχιε
24/06/2016
www.promitheus.gov.gr

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

27/06/2016

20/07/2016

θαη ψξα 08:00

θαη ψξα 18:00

ηνπ Δ..Η.ΓΗ..

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεκα.
4.02 Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) »
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνύζαο.
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, θαηά ζεηξά ηζρχνο, είλαη :


Η παξνχζα δηαθήξπμε
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Η εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Η ηερληθή πεξηγξαθή
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηέρνληαη ζηε ζεσξεκέλε κειέηε απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζην ηειέθσλν
2289028557 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ειεχζεξε,
άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ http://www.mykonos.gr/ θαη ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.
Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν. 1β & 1γ ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Τ.Α. 11389/93, απφ ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.

ρεηηθά αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε), ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), ην δε
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Οη
ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν (8) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη
ζπγθεληξσηηθά ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο ην αξγόηεξν, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
ΑΡΘΡΟ 5ν: Πξνζθεξόκελε ηηκή
5.01. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:
Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.
5.02. Πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζαθήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Δπίζεο απνξξίπηεηαη πξνζθνξά
πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο
5.03. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
παξάζρεη γξαπηψο ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ απ’ απηή, γηα
λα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνζθνξάο. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξεί
ελδεηθηηθά λα αλαθέξνληαη:
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- ζηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ,
- ζηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ επειέγεζαλ, ή θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν
πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ.
5.04. Οη δηαγσληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, πξνζθνξά γηα
ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη γηα ηε ζπλνιηθή πξνθεξπρζείζα πνζόηεηα, όπσο
απηά αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ππεξεζίαο.
5.05. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ ππφ πξνκήζεηα
πνζνηήησλ θαη εηδψλ.
5.06. Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή ζέηνπλ φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
5.07. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ν: Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
6.01. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», ζην Π.Γ. 60/07 θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Απφθαζε Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993).
ΑΡΘΡΟ 7ν: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
7.01. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή
αιινδαπά θαζψο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ αζθνχλ
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο:
(Α) Έιιελεο Πξνκεζεπηέο
(Β) Αιινδαπνί Πξνκεζεπηέο
(Γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
(Γ) πλεηαηξηζκνί
(Δ) Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά
7.02. Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα
θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
7.03 ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ε λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα
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απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν
ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πεξηιακβάλεηαη
ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ.
7.04 Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο)
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο:
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ
παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ
ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο :


Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ)
ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)
πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ
ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη
δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή
ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη
ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα.
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη
ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο:
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο
ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη /
απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία.

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο.
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Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά
κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο
ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη
πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 8ν :Απνθιεηζκόο ππνςεθίσλ (άξζξν 45 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ)
8.01. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα ζχκβαζε, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ φηαλ:
1. Δηο βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).
δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α΄ 305).
Η αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππνςεθίσλ/πξνζθεξφλησλ, λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα
ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ ή
ησλ πξνζθεξφλησλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν
ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα
αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο.
2. Σειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ηειεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
3. Έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
4. Έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.
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5. Έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ
ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε
κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
6. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ
δηθαίνπ.
7. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
8. Δίλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
8.02. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη αλσηέξσ ιφγνη ηζρχνπλ γηα
θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ, γηα
έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηνλ
δηαγσληζκφ.
ΑΡΘΡΟ 9ν : Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
9.01.Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε
ηνλ Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ. Η κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν
απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Α Έιιελεο πνιίηεο
 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
 Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο
νξγάλσζεο, ζην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ
κεηξψν θαη λα βεβαηψλεηαη φηη ν αλαθεξφκελνο ζην πηζηνπνηεηηθφ εμαζθεί επάγγεικα
ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Σν πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Γηα ππνςήθηνπο πνπ
δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Οξγάλσζεο,
ζηελ νπνία αλήθνπλ, ή πξνζθφκηζε βεβαίσζεο φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε κεηξψα ηνπ
Κξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο (άξζξν 44 νδεγία 2004/18/ΔΚ, παξάξηεκα ΙΥ Β).
 Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:
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αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο
θχξηαο αζθάιηζεο,
- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,
- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο
εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
- ζε πεξίπησζε εηαηξηψλ (Ννκηθψλ Πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην
λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ
εθηφο αλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ,
καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε
πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ
ππάγεηαη θάζε απαζρνινχκελνο. Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα
βεβαηψλεηαη επί ηνπ ζψκαηνο απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο.
-

 Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο.
 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
αδηθήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Όηαλ ζην δηαγσληζκό ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα, ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο
πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο ή νη
δηνηθνχληεο απηήλ.
 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη:
o Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε
o Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία.
 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπνπ ζ’ αλαθέξεη ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ.
Δπίζεο γηα λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπφηεηα, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ε
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθφηεξα θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ ηα αθφινπζα:
 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, όηη:
α) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη δέρνληαη αλεπηθχιαθηα.
β) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ
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ζπκβάζεσλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
δ) Όηη ε επηρείξεζε ππήξμε ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε) Όηη ε επηρείξεζε δελ έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα ςεπδνχο δήισζεο ή θαη
αλαθξηβψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ απφ Γήκν ή
άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ.
ζη) Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
δ) Όηη δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζην άξζξν 45 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
 Αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ζπληάζζεηαη θαηά
ηηο ηξείο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, αιιηψο δήισζε
πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο
πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
 Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηα
ζηνηρεία δηεχζπλζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. Όηαλ νη
πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, κεξηθά ή νιηθά ζε δηθφ
ηνπο εξγνζηάζην, πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα πιηθά κε ηελ
νπνία ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε. ε θάζε
πεξίπησζε, ν κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο
νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, παξάδνζε ηνπ έηνηκνπ
ζθπξνδέκαηνο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
 Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ ξεηψο φηη πιεξνχλ ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 14 πεξίπησζε 1 ηεο παξνχζαο.
Β) Αιινδαπνί πνιίηεο:
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2. 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 θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο,
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε
πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
1.
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3.

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
(7) ηεο παξαγξάθνπ Α.
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο,
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε
πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα
ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.
5. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ
θαη ηειψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.
Γ. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά):
4.

1. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) θαηά πεξίπησζε αλ πξφθεηηαη γηα
εκεδαπφ ή αιινδαπφ Ν.Π.
2. Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην ηδξπηηθφ
θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, εάλ
πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ.
3. Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην πξσηνδηθείν ή λφκηκα επηθπξσκέλν θαζψο θαη νη
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, εάλ πξφθεηηαη γηα ΟΔ
θαη ΔΔ. Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα
φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα πνπ
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ.
ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία έρνπλ ηε
κνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη.
(Γ) πλεηαηξηζκνί
1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
2. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
3. Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ (Α), (Β)
(Δ) Δλώζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
1. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.
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2. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ., γηα ελψζεηο 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%.
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.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ., απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή
ηνπο απφ ηηο πξάμεηο, πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί
κε ηελ πξνζθνξά, εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο.
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζόηεξεο από κία εηαηξεία ή
θνηλνπξαμία.
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.
Η ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα
ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ
ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο, δελ εθδίδεη θάπνην
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή
ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ
θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ.
Όπνπ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθέξεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ελλνείηαη Τ.Γ. ηνπ Ν.1599/1986,
φζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ αιινδαπή, ελλνείηαη αληηζηνίρσο είηε Τ.Γ. ηνπ Ν.1599/1986, σο άλσ, είηε
έλνξθε δήισζε, είηε γηα ηα θξάηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, επίζεκε δήισζε πνπ
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γίλεηαη απφ ηελ ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο.
Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα
ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
ΑΡΘΡΟ 10ν : Δγγπήζεηο (ζπκκεηνρήο - θαιήο εθηέιεζεο)
Οη παξαθάησ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ
ζχκθσλα κε ην λφκν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσκα απηφ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ωο εγγχεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εθφζνλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαθαηαζήθεο
έρεη δηακνξθσζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Μπνξνχλ επίζεο λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α ή ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζ' απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε πεξίπησζε έλσζεο
πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ
φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.
10.01. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
10.01.01. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο
πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ήηνη
2.427,97 € Δπξώ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ζην Γήκν Μπθφλνπ.
10.01.02. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο, αξρήο
γελνκέλεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
10.01.03. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε
πξνκήζεηα ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηειέζεσο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
10.01.04. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ
επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο
αλάζεζεο.
10.01.05. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ
πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα :
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2. Σνλ εθδφηε.
3. Σνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη (Γήκνο Μπθφλνπ).
4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
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5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε.
7. Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο δηαίξεζεο ή ηεο δηδήζεσο.
9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν
ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.
10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ
έλα (1) κήλα.
12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, χζηεξα απφ
απιφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
εγγχεζεο.
13. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
10.02. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
10.02.01. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηα
νπνία αλαδείρζεθε κεηνδφηεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε.
10.03.Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
10.04. Καηά ηα ινηπά γηα ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα
ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Τ.Α. 11389/93)
ΑΡΘΡΟ 11ν : Γιώζζα
11.01. Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη
θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη
απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ
ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.
ΑΡΘΡΟ 12ν : Αληίγξαθα- Μεηάθξαζε μελόγισζζσλ εγγξάθσλ
12.01. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε ππνβάιινληαη ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο,
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γίλνληαη φκσο δεθηά θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (Ν 2690/99) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
4250/2014.
12.02. Αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ, πξέπεη λα θέξνπλ ην εηδηθφ έλζεκν πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
12.03. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηζρχνπλ
νη εηδηθέο γηα ηα απνδεηθηηθά απηά δηαηάμεηο.
12.04. Σα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε χκβαζε ηεο Υάγεο ηνπ
1961 (θπξσζείζα ζηελ Διιάδα κε ην Ν 1497/84), πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζρεηηθή επηζεκείσζε –
apostille επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ εγγξάθνπ ή ζε πξφζεκα.
12.05. Σα αληίγξαθα ησλ θχιισλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο δελ ρξεηάδνληαη επηθχξσζε.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ:
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ ή
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα ή
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
ή απφ νξθσηνχο κεηαθξαζηέο ηνπ Ν. 3712/2008.
ΑΡΘΡΟ 13ν: Τπνβνιή Σεύρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο
13.01. Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ξεηή αλαιπηηθή δήισζε
γηα ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιιεη
ε ζρεηηθή ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, νη επίζεκνη θξαηηθνί θνξείο θαη ε δηαθήξπμε.
13.02. Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε δήισζε απηή ή ππάξρνπλ ζ’ απηή αζαθείο ή
ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο, κπνξεί λα απνξξηθζεί αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο.
ΑΡΘΡΟ 14ν: Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
14.01.Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013 (ΦΔΚ /Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)», ζην Π.Γ. 60/70 θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ ΔΚΠΟΣΑ (Απφθαζε Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/ΦΔΚ 185 Β'/23-3-1993).
14.02. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο :
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη
(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
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[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ]
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε
ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
14.03 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ
πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη :
14.04 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο,
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή
πξνζθνξά θαη απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληόο ηεο αλσηέξσ
αλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /
ζπληαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα (Πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ
ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
ζπκκεηνρήο, Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο θιπ.
14.05 Σερληθή πξνζθνξά
Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ).
14.06 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
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ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξνκεζεπηή).
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα
ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf,
ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.
Γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ησλ πξνζθνξώλ από ην ζύζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξώζνπλ σο ηηκή
πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε δύν (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκό) πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ πνζνζηνύ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ από ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ
παξνύζα Γηαθήξπμε γηα ην αληίζηνηρν ππό πξνκήζεηα είδνο.

Πιένλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ
ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, επηπιένλ, ζπκπιεξσκέλν θαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν, ην ζπλεκκέλν ζην ηέινο ηεο παξνύζαο έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζε
κνξθή .pdf
14.07. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, έθπησζεο,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
14.08. Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ε πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα
ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
14.09. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δε ζα γίλνληαη απνδεθηέο.
14.10. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 15ν: Δκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
15.01. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία εθείλα
ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη
ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
ΑΡΘΡΟ 16ν : Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ
16.01. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά
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ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00, κέζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
16.02. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ
ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» .
16.03. Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ.
16.04. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ.
16.05. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,
νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 17ν: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
17.01. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο (ήηνη
ηέζζεξηο (4) κήλεο) πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) επηπιένλ
εκέξεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί ν κεηνδφηεο γηα
ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
17.02. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ.
17.03. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο πνπ
επηζπλάπηεηαη, απνηειεί απαξάβαην φξν θαη ε ππέξβαζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο.
17.04. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ απηψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή κειέηε γηα ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηαγσληδφκελνο.
17.05. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
17.06. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
17.07. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά
ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε
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ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 18ν: Δλζηάζεηο- Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
18.01. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 15 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ), σο εμήο:
α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ (άξζξν 15 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ):
ζην Γήκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ελζηάζεσλ είλαη αξγία, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
β. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ. (άξζξν
15 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ).
Μφλν απφ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ ή απνθιεηζζέληα απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην.
Τπνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία ηειηθά απνθαζίδεη.
18.02. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ
εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
18.03. Δπηπιένλ ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010.
ΑΡΘΡΟ 19ν: Ηιεθηξνληθή Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
19.01. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο,
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο:
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•Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε
πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.
• Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
πξνζθνξψλ.
• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο ηνπο.
• Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο
παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.
19.02. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο.
β) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
γ) Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζε ζρέζε κε πνζνζηφ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε
πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο.
19.03. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
19.04. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δπίζεο πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν: Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο αλάζεζεο
20.01. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη
απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νπζηψδεηο
φξνπο θαη πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
20.02. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ε νπνία δηαηεξεί
ην δηθαίσκα πεξί θαηαθχξσζεο ή κε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γλσκνδφηεζεο.
20.03. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.
20.04. Πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο:
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Ο κεηνδφηεο ζπλερίδεη λα έρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Τπνρξενχηαη δε λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ πξνζθνκίδνληαο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο απηψλ.
20.05. Δθφζνλ, ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ,
πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
20.06. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε απφθαζεο θαηαθχξσζεο
απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε,
απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην Δμσηεξηθφ, ε δε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
20.07. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηνπ Δληαίνπ
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21ν: Γηάξθεηα ζύκβαζεο
21.01. Η ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο
ην ηέινο ηνπ έηνπο ή κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη κε
δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Η πξνκήζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη ε
αλαζέηνπζα αξρή ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζεί (ε
πξνκήζεηα ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο) εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα κπνξεί λα θαιπθζεί εληφο
ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2017 θαη κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 22ν: πκβάζεηο
22.01. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ ππνγξάθεηαη
θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο κεηνδφηεο ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ην Γήκν Μπθφλνπ.
22.02. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ
ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαηαξηίδεηαη
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
22.03. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
α) Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή εάλ απηφ πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ είδνπο,
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν σο αζήκαλην.
β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
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δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
22.04. Η ζχκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηνπ θάζε θνξέα πινπνίεζεο θαη ζα ππνγξαθεί απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε θνξέα
22.05. Δάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή
δελ πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, εθαξκφδνληαη γη’ απηφλ
νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 23ν : Υξόλνο- ηόπνο- ηξόπνο παξάδνζεο
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα
ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ κπεηνχ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο
αλάγθεο ηνπ δήκνπ, θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο απφ ηηο επηκέξνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Οη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
κειέηε ηεο ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 24ν: Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ
24.01. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
24.02. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 ηεο Κ.Τ.Α. 11389/93 «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α».
24.03. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε,
φηαλ:
α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
24.04. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ’
απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 25ν : Δγγπήζεηο πνηόηεηαο
25.01. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε
ζθπξνδέκαηνο είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο θαη φηη ην πξνκεζεπφκελν ζθπξφδεκα δηαζέηεη CE θαη είλαη πηζηνπνηεκέλν
ζχκθσλα κε ην ISO 9001 ή παξφκνην πηζηνπνηεηηθφ αλάινγνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο
θη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο
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Μπθφλνπ.
25.02. Ο θάζε θνξέαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζ’ αζθήζεη, φηαλ δηαπηζηψζεη φηη
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε
πνηφηεηα δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ζα γίλεηαη ρξεκαηηθή πεξηθνπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηά απφ
ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
25.03. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ ζθπξνδέκαηνο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, κ’ φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.
ΑΡΘΡΟ 26ν: Σξόπνο πιεξσκήο-απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά –Κξαηήζεηο
26.01. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, γίλεηαη (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, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ
πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ε πξνζθόκηζε από ηνλ
πξνκεζεπηή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ δνθηκίσλ από πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ζύκθσλα
κε ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο.
26.02. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζ’ φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
26.03. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηνλ θάζε θνξέα ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απ’ απηφλ, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο
θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο λ’ απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 27ν : Γεκνζίεπζε-Σνηρνθόιιεζε
27.01. Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα Μπθφλνπ, κε
πξαθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο θαη ζ’ απνζηαιεί ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην.
27.02. Πιήξεο ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ http://www.mykonos.gr/ πνπ ζα παξέρεηαη
ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζ’ απηά θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ.
27.03. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη
επαλαιεπηηθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΔΚΠΟΣΑ θαη ην Ν.
3548/07, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε
αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 28ν:
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο
ΤΑ Π1/2390/2012, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010, θαη ηεο Απφθαζεο Τπνπξγνχ
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Δζσηεξηθψλ 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην
ηεο δηαθήξπμεο, φπσο ηζρχνπλ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

Πξνκήζεηα κπεηνύ γηα ηελ βειηίσζε νδνζηξσκάησλ
Μπθόλνπ 2016

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Αξ.Μει. 4π

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Πεξηγξαθή

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζόηεηα

1

Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ
ΑΣΔΟ. θπξφδεκα C20/25

m3

1100

2

Υαιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131
δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ

kg

7525

Σηκή
Μνλάδνο

Καζαξή
Αμία

ύλνιν Καζαξήο Αμίαο
Φ.Π.Α. 24%
ύλνιν κε Φ.Π.Α.

(ηόπνο) ……(εκεξνκελία)…………2016
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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