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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Μαϊου του έτους 2013
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
218/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 20-5-2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
218/2013
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
14/20-5-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αριθµ.Πρωτ.:12579/24-5-2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός τευχών δηµοπράτησης του υποέργου II του έργου “Συντήρηση ,
προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα
9:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 11597/16-5-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5)Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος
7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό
τευχών δηµοπράτησης του υποέργου II του έργου “Συντήρηση , προστασία, προβολή
συλλογής Γιολδάση” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την µε
αριθµ.πρωτ.2624/22-06-2011 Απόφαση Ένταξης του έργου στο ΕΠ
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», µε κωδικό ΟΠΣ 346925.
2. Την αριθ.319/2012 απόφαση Ο.Ε σχετικά µε την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονο.
3. Την αριθ.243/2012 απόφαση ∆Σ σχετικά µε την έγκριση επαναδηµοπράτησης και τον
ορισµό επιτροπής διαγωνισµού διαγωνισµού.
4. Την αριθ.346/2012 απόφαση ∆Σ σχετικά µε την τροποποίηση της αριθ.243/2012
απόφαση ∆Σ.
5. Την αριθ.28/2013 απόφαση ΟΕ σχετικά µε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού.
6. Την µε
αριθµ. πρωτ. 1568/23-4-2013 προέγκριση τευχών δηµοπράτησης του
υποέργου ΙΙ «Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Γ Ι Ο Λ ∆ Α Σ Η » µε κωδικό ΟΠΣ 346925.
7. Τις διατάξεις

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αποφάσισε οµόφωνα
∆ιακηρύσσει µε πρόχειρη δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την προµήθεια και
εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού, για το Υποέργο ΙΙ του έργου «Συντήρηση προστασία
προβολή συλλογής Γιολδασή», µε κριτήριο ανάθεσης τη
χαµηλότερη τιµή,
προϋπολογισµού δαπάνης εξήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ (68.462,00
€),συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του Παραρτήµατος Α της παρούσης, που θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και β) τους όρους του παρόντος
τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή
Λαµβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και τις διατάξεις του 11389/93 του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 185Β΄ και τις διορθώσεις του στο
ΦΕΚ550Β), περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ.
Του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
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Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις''.
Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2004/18 ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» ( ΦΕΚ 64/Α/2007).
Την Απόφαση 59 /2011 ∆.Σ., σχετικά µε την υποβολή Τ.∆.Ε. για την ένταξη στο ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.
Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Την αριθ.35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του
Ν.2362/95 για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Την
αριθµ.πρωτ.Π1/1280/31-07-2012
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την Κατάρτιση ΕΠΠ
έτους 2013.
10. Τη µε αριθ. πρωτ.2624/22-06-2011 απόφαση ένταξης πράξης του έργου «Συντήρηση
προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
2007-2013.
11. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε
Κωδικός πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ00680012
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συνεστήθη µε την µε αριθµό 28/2013 απόφαση του ∆.Σ.,
για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α και κατόπιν κανονικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών στον ελληνικό τύπο και στο site του ∆ήµου :
www.dimoskarditsas.gov.gr

Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Ημερήσιο Τύπο

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

…../…../2013

68.462,00 €

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι : ο ∆ήµος Καρδίτσας
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1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Αρτεσιανού 1, 2ος
όροφος, Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Κωστάκης
∆ηµήτριος
τηλ.
2441350745,
fax:
2441350721,
email:
d.kostakis@dimoskarditsas.gov.gr.
1. Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια του ειδικού εξοπλισµού για την προστασία της
συλλογής Γιολδάση τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο Πίνακα του Παραρτήµατος
Α, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
2. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
ζητούµενων ειδών, ή κατά οµάδες, όπως φαίνεται στο Παράρτηµα A. Κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη
συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

και

2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων
2.1. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή Του ∆ήµου Καρδίτσας
(οδός Αρτεσιανού
αρ.1, Τ.Κ.43100 Πληροφορίες κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος
τηλ.2441350745 κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλαµβάνουν την Προκήρυξη, µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας.
2.2. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η)
ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας
γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας
δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές
Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους που
παρέλαβαν την Προκήρυξη µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2.3. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια
υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές έγκαιρα
τα σχετικά µε τον προκηρυσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης.
γ) Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες,
πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ , άρθρο 10.
3. Ορισµοί:
3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους
εξής όρους:
o «Αναθέτουσα Αρχή»: ∆ήµος Καρδίτσας
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o «Ενδιαφερόµενος» : Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει µέρος
στη διαδικασία.
o «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προµηθευτών που υποβάλλει
προσφορά.
o «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 346/2012 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την
εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας.
o «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση
προµηθειών της παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά
την κατακύρωση του αποτελέσµατος και βάσει του σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος
Ε' της παρούσας.
o «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν
παραρτήµατα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις
βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισµός.
o «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισµού, και η οποία περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους και πιο
συγκεκριµένα α) τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, β) τον Υποφάκελο
Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ παρ.1.
o «Υπεύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε
περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από
τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε
αυτήν την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού
εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη ∆ήλωση, εννοείται
πάντοτε ότι γίνεται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.
4. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ………/…../2013, ηµέρα …………….και ώρα 10:00 π.µ.
στα γραφεία ∆ήµου Καρδίτσας στην οδό Αρτεσιανού 1 , 3ος όροφος, Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: κ. ∆ηµήτριος Κωστάκης ,Τηλ:
2441350745, Fax: 2441350721
5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών
5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας.
5.2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου
Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα
ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο.
5.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Γραφείο Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης) µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
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απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 11 του 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ.
5.4. Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε
γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία
εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη
προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.
5.5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
5.6. Οι προσφορές, θα υποβληθούν σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ
(δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται
µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική
γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική.
5.7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
■

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

■

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.

■

Ο αριθµός της διακήρυξης.

■

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

■

Τα στοιχεία του αποστολέα.

5.8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ'
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
5.10. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για την συντήρηση και
αποθήκευση των συντηρηµένων πινάκων της συλλογής Γιολδάση . Γίνονται δεκτές
προσφορές για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως αυτή περιγράφεται
µονοσήµαντα στα παραρτήµατα Α' και Β' της παρούσας διακήρυξης.
5.11. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης.
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Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
α.
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αυτοί που δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον
διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
4.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη µόνο τιµή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιµών κατά τα ανωτέρω. 'Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο για
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών
παραµένουν σ' αυτό.
5. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που
προβλέπονται στο άρθρο 152 του Ν.3463/2006 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται
ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν
δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως
ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.
6.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
7. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξι (6) µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 11389/1993 του
ΕΚΠΟΤΑ .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον
ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5
και 23 παρ.2του ΕΚΠΟΤΑ.
6. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν:
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Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή
κοινοπραξίες ή ενώσεις των χωρών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικών των
χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.)
Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να
ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 11389/1993
ΕΚΠΟΤΑ .
6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
6.3. ∆εν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή
ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και
ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε
οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας
ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
(ii)
∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
(iii)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv)
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας
στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος
6.5. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να
πληρούν οι προσφέροντες είναι αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας
ISO 9001:2000 ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού του κατασκευαστή του τελικού
προϊόντος.
6.6. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να
πληρούν οι προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες:
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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7. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής:
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους
τα εξής δικαιολογητικά:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού . Η εγγύηση πρέπει
να έχει ισχύ 6 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ2 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και
(δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού. Η
εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 6 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση
προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας,
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καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της
εταιρείας.
4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
•
5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς,
στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών
περιορισµών.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για
γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις .
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες.
8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς
8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς τα ακόλουθα:
8.1.1 Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόµενου είδους.
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Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου
αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως
προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός
«κατασκευής του εργοστασίου µας».
8.1.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης
στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
8.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών
για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για ένα (1) τουλάχιστον
έτος από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και
την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή
µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και
ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας – εκτέλεσης της προµήθειας
την οποία θα καταθέσει ο µειοδότης).
8.1.4 Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται
από φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα Θ), όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά
παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των
τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται
σύµφωνα µε την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ που έχει την υποχρέωση να ζητήσει από την Υπηρεσία έτσι ώστε να
κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του Κτιρίου και του χώρου που θα τοποθετηθεί ο
ειδικός εξοπλισµός για την προστασία της συλλογής Γιολδάση .Σε περίπτωση δε
διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές που
θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη
παραποµπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται.
8.1.5 Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία ή – οδηγοί
(prospectus) ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των
προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης
υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση
τα βιβλία - οδηγοί (prospectus) να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Στην τεχνική και
οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών
που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
8.2 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και
να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE.
8.3 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους
είτε µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
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9. Εγγυήσεις
1.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
• Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης
δηλαδή ποσό 3.423,10 €.
• Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
• Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει αι τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης,
µέσα σε τρείς ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
11.Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
12.Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
13.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
• Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
• Η εγγύησης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
• Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
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6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που έχει συνάψει τη
σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα
σε τρείς (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
11.
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος
κατά ένα χρόνο από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, σύµφωνα µε τη
σύµβαση.
12.Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την λήξη του οριστικού χρόνου
εγγύησης από την ηµεροµηνία παραλαβής , όπως θα ορίζεται στην σύµβαση.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της ΕΕ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους εις την
Ελληνική.
10. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
10.1 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι
συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ' της παρούσας προκήρυξης.
10.2 Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή
περιλαµβάνεται το Φ.Π.Α. ,το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων
στους τόπους προορισµούς του Παραρτήµατος Γ' - «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και
Ποσοτήτων µε Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, που
αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά
περιλαµβάνονται σ εαυτή.
10.3 Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, µε τη συµπλήρωση
του εντύπου του υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΣΤ', µορφής που παρατίθεται στη
συνέχεια.
10.4 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ίδια αρίθµηση και τις περιγραφές
των ειδών στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.
10.5 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της
οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει η συνολική τιµή µε το Φ.Π.Α. που αναγράφεται
ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά που δεν
αναγράφει την συνολική τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.
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10.6 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
10.7 Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική
προσφορά.
10.8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.10 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
10.11 Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για την προστασία της
συλλογής Γιολδάση και η τιµή θα δίνεται σύµφωνα µε τα άρθρο 16 ΕΚΠΟΤΑ
11. Αξιολόγηση και ισχύ Προσφορών
11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο
την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά.
11.2 ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται µόνο για το σύνολο του ∆ιαγωνισµού.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή.
11.3 Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονοµικής
Προσφοράς» του Παραρτήµατος ΣΤ' της παρούσης.
11.4 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
για διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
12. Ενστάσεις - Προσφυγές
12.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες του
άρθρου 15 ΕΚΠΟΤΑ.
12.2 Αποφασίζον όργανο για την αξιολόγηση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή ∆ιενέργειας
του ∆ιαγωνισµού.
12.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000
13. Ανακοίνωση Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
1.Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σηµεία:
α. Το είδος β.
υλικό.

Την ποσότητα γ.

Την τιµή δ.

Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
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στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.
Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ.

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.

2.
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης
το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από
δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από
τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης
των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό
τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
14. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού
14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν µε βεβαίωση παραλαβής οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
14.1.1

Οι Έλληνες πολίτες:

14.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
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14.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
14.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 14.1.1.2. και 14.1.1.3. εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
14.1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
14.1.2 Οι αλλοδαποί:
14.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
του άρθρου 14.1.1.1.
14.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις του 14.1.1.2. ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του 14.1.1.3 του παρόντος άρθρου.
14.1.2.3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
14.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
14.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (14.1.1. και 14.1.2)
14.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
14.1.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για
τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της του 14.1.1.1.
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14.1.3.4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
14.1.4 Οι Συνεταιρισµοί:
14.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της του άρθρου
14.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 14.1.1.2 και 14.1.1.3 του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης των άρθρων
14.1.2.2., 14.1.2.3 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς.
14.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
14.2 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
14.3 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ζητούµενες νοµικές καταστάσεις.
14.4 Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών σε ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από σχετική πρόσκληση
14.5 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης λαµβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αµέσως µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
αποσφράγισής τους.
15. Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις
15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προµηθευόµενα είδη µέσα στα σε
διάστηµα οχτώ(8) µηνών και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
2. Ο προµηθευτής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, που δεν προσέρχεται µέσα
στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
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συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο
προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά
του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια
και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα
προµηθευόµενα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
4.
Μετά από κάθε προσκόµιση και τοποθέτηση των ειδών στο Κτίριο της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης Καρδίτσας, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
5.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται, µόνο σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των
συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και
κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σ' αυτήν
ορίζεται και ο πρόεδρός της.
2. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου .Εφόσον απαιτούνται ειδικές
γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα
3.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε ένα ή όλους τους
παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το υλικό:
α) Με µακροσκοπικό έλεγχο.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση.
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
4. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται µετά το µακροσκοπικό
έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται µετά και από
άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του µακροσκοπικού, που δεν µπορούν να γίνουν από την
επιτροπή παραλαβής ή µε τα µέσα ελέγχου που διαθέτει ο δήµος , συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής µετά από το
µακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόµενων από τη σύµβαση ελέγχων.
5.
Σε περίπτωση ένστασης του προµηθευτή, διαφωνίας µέλους της επιτροπής
παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης αλλά ενδέχεται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο
εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωµατεύσεις,
τίθενται υπόψη του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Το δηµοτικό πριν αποφασίσει
οριστικά, µπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστηµιακά
εργαστήρια.
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6.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθµια επιτροπή ή από κρατικά ή
πανεπιστηµιακά εργαστήρια γίνεται µετά από ένσταση του προµηθευτή τα τυχόν έξοδα
βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν τον φορέα της προµήθειας.
7. Μετά την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ. 5 του
παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρµόδια
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθµια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.
8.
Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δηµοτικό ή συµβούλιο. Σε
περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήµο ή την κοινότητα
και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελευθεί αυτοδίκαια.
9.
Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται µε απόδειξη στον
προµηθευτή.
10. Η δευτεροβάθµια επιτροπή συγκροτείται από το Αντιπεριφερειάρχη ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόµενου ΟΤΑ και αποτελείται από έναν υπάλληλο του δήµου που
ενεργεί την προµήθεια και δύο υπαλλήλους εκ των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα Π.Ε.
καταλλήλου ειδικότητας. Εάν ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει ότι αδυνατεί να
συγκροτήσει ή να συµπληρώσει την ανωτέρω επιτροπή, εφαρµόζεται αναλόγως η
περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα µέλη
της επιτροπής αυτής δεν µπορούν να είναι και µέλη της πρωτοβάθµιας επιτροπής της
αυτής προµήθειας. Καθήκοντα προέδρου της δευτεροβάθµιας επιτροπής ασκεί κατά βαθµό
ανώτερος υπάλληλος και επί ισόβαθµων ο αρχαιότερος.
11. Τα µέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν µέρος σ' αυτήν, σε
περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν
δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως
τη διαφωνία τους.
Χρόνος παραλαβής υλικών
1.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια της επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται
από άλλα όργανα ( όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια ) που ανήκουν στον φορέα, ο
συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο
συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των
δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην
επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του
άρθρου 15 του παρόντος ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία
που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
3.
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και µόνον τότε εφόσον
παρέλθουν τριάντα ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η
σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του
ΟΤΑ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε βάση µόνο
το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης
τούτων.
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Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή η Υπηρεσία εκδίδει δελτίο εισαγωγής και τοποθέτησης
των ειδών στο Κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του προµηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8
του προηγούµενου άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
µε ανάλογη εφαρµογή των
αναφεροµένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 15.1 του παρόντος κανονισµού, στην
οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν:
α)
Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
β)
Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως
παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον
είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις
εκδίδεται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται
τα υλικά.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαµβάνεται υπόψη.
15.2 Τρόπος Πληρωµής
15.2.1 Η εξόφληση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ παρ.1α
δηλαδή µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών και την εγκατάσταση τους στο κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας.
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται όλοι οι νόµιµες κρατήσεις.
15.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής:
i.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ii.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ (Από την Επιτροπής παραλαβής).
iv. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ(Από την Επιτροπής παραλαβής).
v.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του καθαρού ποσού
(δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.).
15.2.3 Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον
φορέα θα γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα.
15.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις
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ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
15.2.5 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή
ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.
16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ
16.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
16.2 Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε
αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. O Ανάδοχος προµηθευτής
καταθέτει στην Υπηρεσία επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά για έλεγχο. ∆εν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση
της προσφοράς του προµηθευτή.
16.3 Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.
16.4 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
16.5 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
16.6 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.
17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
17.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
17.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ'
σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.

ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια,
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Κλιµατιστική µονάδα τύπου αεραγωγού
για τοποθέτηση σε οροφή 45.000 btu
INVERTER

2

Προµήθεια και εγκατάσταση
αφυγραντήρων (28LIT/DAY).

Τεµ.

2

630,08

1.260,16

τ.µ.

390

110,00

42.900,00

τ.µ.

50

160,00

8.0000,00

α/
α

Περιγραφή ειδών

∆απάνη

ΟΜΑ∆Α 1 : ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(Η/Μ)

ΟΜΑ∆Α 2 : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
3

Προµήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού
συστήµατος αποθήκευσης πλαισιωµένων
πινάκων ζωγραφικής υψηλής
συµπύκνωσης.
ΟΜΑ∆Α 3 : ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4

Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών
αντιυπεριώδους ακτινοβολίας UVA-UVB
Άθροισµα
Φ.Π.Α. 23%
Γενικό Σύνολο

55.660,16
12.801,84
68.462,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη
συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των
προσφορών.
•

Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς
και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο
πίνακα (Παράρτηµα Γ').

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης.

•

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EN - European Norms), να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση
συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία.

Προµήθεια και εγκατάσταση τοπικής κλιµατιστικής µονάδας τύπου αεραγωγού
για τοποθέτηση σε οροφή 45.000 btu INVERTER
Η κλιµατιστική µονάδα τύπου αεραγωγού θα τοποθετηθεί σε οροφή, που θα περιλαµβάνει
εσωτερική µονάδα ενδεικτικού τύπου ΑRYA 45LA, Fujitsu ή αντίστοιχου τύπου, και
εξωτερική µονάδα ενδεικτικού τύπου ΑΟΥΑ 45 LA, Fujitsu ή αντιστοίχου ενδεικτικού
τύπου ψυκτικής αποδόσεως 12.5 KW και θερµικής 14 KW.
Επίσης θα υπάρχουν δύο στόµια αναρρόφησης αέρα ένα για κάθε χώρο, ένα στόµιο
αναρρόφησης νωπού αέρα, τέσσερα στόµια κλιµατιστικών δύο για κάθε χώρο µαζί µε
τους αντίστοιχους αγωγούς flexible.
Το κλιµατιστικό σύστηµα θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

• EER – Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη της
τάξης 3.21 W/W - Α
• COP – Ενεργειακή Κλάση - Θέρµανση
της τάξης 3.71 W/W - Α
• Στάθµη Θορύβου (εσωτ.) - Ψύξη της
τάξης /Υ/Μ/Χ/Σ 44/38/33/29 dB(A)
• Στάθµη Θορύβου (εξωτ.) - Ψύξη της
τάξης 55 dB(A)
• Θεροµοκρασιακό εύρος λειτουργίας Ψύξη της τάξης -15~46 oC
• Θερµοκρασίες Λειτουργίας - Θέρµανση
της τάξης -15~24 oC
• Ψυκτικό Μέσο της τάξης R410A

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, το
δίκτυο των σωληνώσεων κατάλληλης διατοµής µε την αντίστοιχη µόνωση, καθώς και
όλα τα υλικά και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη τοποθέτηση και σωστή
λειτουργία της. Επίσης περιλαµβάνεται στη τιµή και όλες οι οικοδοµικές εργασίες που θα
απαιτηθούν, ώστε η τοποθέτηση να είναι λειτουργικά και αισθητικά έντεχνη και η κάλυψη
των αεραγωγών µε γυψοσανίδα.
Γενικά η µονάδα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρης, κατόπιν δοκιµής λειτουργίας και ο
ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει τις τυχόν βλάβες στο κτίριο στα σηµεία που θα
υπάρξουν επεµβάσεις.
Η κλιµατιστική µονάδα θα πρέπει να διαθέτει σήµανση CE.
Προµήθεια και εγκατάσταση αφυγραντήρων (28LIT/DAY)
Ο αφυγραντήρας θα έχει ανοξείδωτο περίβληµα µε µεταλλικά χερούλια, ροδάκια για
εύκολη µετακίνηση. Ο ροοστάτης έχει ρύθµιση σχετικής υγρασίας από 30% µέχρι 90% µε
διαβάθµιση 5%.Η απόδοση αφύγρανσης θα είναι στος 32°C µε σχετική εργασία
80%(RH)=28L/24h. ∆ιάφανο, αποσπώµενο δοχείο περισυλλογής υγρασίας µε διακόπτη
διακοπής λειτουργίας όταν γεµίσει. Η χωρητικότητα του δοχείου θα είναι 10 λίτρα. Θα
υπάρχει δυνατότητα µόνιµης σύνδεσης µε αποχέτευση για συνεχή λειτουργία. Ο
αφυγραντήρας θα καλύπτει χώρο επιφάνειας 55 εώς 75 m2 .
Επίσης ο αφυγραντήρας θα περιλαµβάνει και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Μία ταχύτητα απορρόφησης αέρα, φίλτρο αέρα, µε αυτόµατο µηχανισµό απόψυξης, σε
ορισµένα χρονικά διαστήµατα.Η λειτουργία των θερµοκρασιών από 5°C εως 35°C, τάση
λειτουργίας 230V 50Hz, µέση κατανάλωση 520 W/h,µέγιστη ισχύ 620 W ,µέγιστος
θόρυβος λειτουργίας48dB(A), τύπος ψυκτικού υγρούR134a,βαθµός προστασίας
IRX1,διαστάσεις συσκευής 67x31x45 και βάρος συσκευής 27kg.
Οι αφυγραντήρες θα πρέπει να διαθέτουν σήµανση CE.

Προµήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού συστήµατος αποθήκευσης πλαισιωµένων
πινάκων ζωγραφικής υψηλής συµπύκνωσης.

Σύστηµα κυλιόµενων µονάδων ανάρτησης πινάκων σε κατακόρυφα ή ελαφρά κεκλιµένα
δικτυωτά πλαίσια διπλής όψης τύπου FOREG 3000 της εταιρείας ASSET Αυστρίας ή
SHADE M9000 του εργοστασίου NORDPLAN του οµίλου QUBIQA ∆ανίας ή άλλου
παρεµφερούς.
Το σύστηµα θα τοποθετηθεί σε δύο αίθουσες του κτιρίου της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης
Καρδίτσας
Αποτελείται από κινητές µονάδες διπλής όψης πλάτους τουλάχιστον 0,30 µ. τελικού
ύψους 2,35 µ. τουλάχιστον και µήκους 5,00 µ. τουλάχιστον, και από µόνιµες µονάδες
στις τυχόν εναποµείνασες ελεύθερες επιφάνειες της αίθουσας, συνολικής τελικής
εκτιθέµενης επιφάνειας περίπου 390 µ2 πινάκων.
Οι κυλιόµενες µονάδες διαθέτουν τροχήλατη βάση και κινούνται δεξιά – αριστερά επάνω
σε ράγες τοποθετηµένες εγκάρσια προς τον άξονά τους, έτσι ώστε να µπορούν να
εφάπτονται µεταξύ τους ή να αποµακρύνονται αφήνοντας µεταξύ τους ένα κενό
διάδροµο εργασίας, τον οποίο ο χρήστης µπορεί να ανοίξει µεταξύ όποιων µονάδων
επιθυµεί, έχοντας έτσι πρόσβαση σε όλους τους αναρτηµένους πίνακες.
Η κίνηση των κινητών µονάδων επιτυγχάνεται µε την περιστροφή ενός χειριστηρίου
τιµονιού που βρίσκεται στην πρόσοψη κάθε µονάδας και ενισχύεται από µηχανικό
σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, ώστε για την µετακίνηση µιας ή περισσοτέρων µονάδων
να απαιτείται πολύ µικρή µυϊκή προσπάθεια.
Τα συστήµατα έχουν την δυνατότητα ακινητοποίησης και περιορισµού ταλάντωσης.

Τα συστήµατα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον διπλές ράγες κίνησης, οι οποίες θα
πακτωθούν στο δάπεδο απόλυτα αλφαδιασµένες σε οριζόντιο επίπεδο ώστε να µην
υπάρχει περίπτωση οι µονάδες να κυλούν µόνες τους λόγω κλίσης.
Για να µην προεξέχουν οι ράγες δηµιουργώντας εµπόδιο στην κίνηση του προσωπικού και
των τροχήλατων χειραµαξών καθώς και κίνδυνο να πιαστεί κάποιο πόδι µεταξύ φορείου
και δαπέδου, θα εγκατασταθεί τόσο µεταξύ των ραγών όσο και σε όλο το χώρο που
καλύπτουν οι µονάδες και ο εσωτερικός διάδροµος του συστήµατος, πρόσθετο πάτωµα
από µελαµίνη πάχους 25 mm στο οποίο οι ράγες θα ενσωµατώνονται πλήρως και δεν θα
προεξέχουν δίνοντας µια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια.
Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των χειραµαξών και των χρηστών θα υπάρχει σε
όλο το µήκος των συστηµάτων µεταλλική ράµπα για την πρόσβαση από τον κεντρικό
διάδροµο στο κατά περίπου 3 cm υψηλότερο επίπεδο εργασίας.
Η ανάρτηση των πινάκων γίνεται από το χαλύβδινο πλέγµα των πλαισίων το οποίο
κατασκευάζεται από συγκολληµένα µεταξύ τους σύρµατα πάχους τουλάχιστον 3 mm τα
κάθετα και τα οριζόντια που δηµιουργούν κάναβο µε µέγιστο άνοιγµα 50Χ50 mm. Τα
δικτυωτά πλαίσια των µονάδων συναρµολογούνται από τµήµατα µε ύψος τουλάχιστον
2200 mm και πλάτος 1000 mm τα οποία βιδώνονται µεταξύ τους.
Η µεταφορά του εξοπλισµού µέχρι τον προβλεπόµενο χώρο, η εγκατάστασή τους και η
έναρξη της λειτουργίας τους θα γίνει από ειδικευµένο προσωπικό µε ευθύνη και δαπάνη
του αναδόχου.
Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία χρόνια από την παράδοσή
τους. Η εγγύηση καλύπτει τόσο τα υλικά και εξαρτήµατα, όσο και την εργασία που θα
απαιτηθεί για την δωρεάν πλήρη αποκατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
τυχόν ζηµίας, ελαττώµατος ή ανωµαλίας που θα παρουσιαστεί από οποιαδήποτε αιτία και
δεν θα οφείλεται σε µη ορθή χρήση του εξοπλισµού από τον χρήστη ή ανωτέρα βία.
Επιπλέον λεπτοµέρειες στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση που θα γίνει µε την χρήση σκαλωσιάς ή την
χρησιµοποίηση γερανού εφόσον απαιτηθεί .
Το αρθρωτό σύστηµα αποθήκευσης πλαισιωµένων πινάκων ζωγραφικής υψηλής
συµπύκνωσης θα πρέπει να διαθέτει σήµανση CE.
Μεµβράνες αντιυπεριώδους ακτινοβολίας που θα τοποθετηθούν στους
υαλοπίνακες των αιθουσών φύλαξης της συλλογής Γιολδάση.
Οι µεµβράνες που θα τοποθετηθούν στους υαλοπίνακες των αιθουσών φύλαξης της
συλλογής Γιολδάση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταδιδόµενη ηλιακή ενέργεια της τάξης του:
Ανακλώµενη ηλιακή ενέργεια της τάξης του:
Απορροφόµενη ηλιακή ενέργεια της τάξης του:
Μεταδιδόµενο ορατό φως της τάξης του:
Ανακλώµενο ορατό φως της τάξης του:
Συνολική ανακλώµενη ηλιακή ενέργεια της τάξης του:
Συντελεστής σκίασης της τάξης του:
Μεταδιδόµενη υπεριώδης ακτινοβολία της τάξης του:
Ασφάλεια στη θραύση του υαλοπίνακα σύµφωνα µε την :
Προστασία από τη µείωση ξεθωριάσµατος της τάξης του
Τοποθέτηση από την εσωτερική πλευρά των υαλοπινάκων
Ελέγχει την χαµηλή ηλιακή ανάκλαση και παρέχει
ενεργειακή εξοικονόµηση
Ανθεκτική στο χάραγµα και σε χρόνο ζωής
Παρέχει εύκολο καθαρισµό και συντήρηση

63%
9%
28%
63%
10%
31%
0,79
<0,1%
ΕΝ 12 600

Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση των µεµβρανών που θα γίνει µε την χρήση
σκαλωσιάς εφόσον απαιτηθεί .
Οι µεµβράνες αντιυπεριώδους ακτινοβολίας θα πρέπει να διαθέτει σήµανση GS ή
αντίστοιχη πιστοποίηση της χώρας προέλευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ12
1.

Δήμος Καρδίτσας
Δημοτική Πινακοθήκη
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

α/α

Είδος

Άρθρο ΠΠ

Ποσότητα

Τοποθέτηση

ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(Η/Μ)
ος

1

Προμήθεια και εγκατάσταση
Κλιματιστικής μονάδας τύπου αεραγωγού
για τοποθέτηση σε οροφή 45.000 btu
INVERTER

001

1 τεμ.

2 Όροφος Κτιρίου
Δημοτικής
Πινακοθήκης
Καρδίτσας

2

Προμήθεια και εγκατάσταση
αφυγραντήρων (28LIT/DAY).

002

2 τεμ.

2 Όροφος Κτιρίου
Δημοτικής
Πινακοθήκης
Καρδίτσας

003

390 τ.μ.

2 Όροφος Κτιρίου
Δημοτικής
Πινακοθήκης
Καρδίτσας

004

50 τ.μ

2 Όροφος Κτιρίου
Δημοτικής
Πινακοθήκης
Καρδίτσας

ος

ΟΜΑΔΑ 2 : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
3

Προμήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού
συστήματος αποθήκευσης πλαισιωμένων
πινάκων ζωγραφικής υψηλής.

ος

ΟΜΑΔΑ 3 : ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
4
Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών
αντιυπεριώδους ακτινοβολίας UVA-UVB

ος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγµα Εγγυητικής
Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ..................
Κατάστηµα .....................
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης ......
ΕΥΡΩ ...........................

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθµόν ................... για
ΕΥΡΩ ...............................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .................................... (και ολογράφως)
..............................................

υπέρ

της

Εταιρείας

.............................................................. , οδός ................................ ,
αριθµός .......... , ΤΚ .................. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
........................ , (2) .......................... , κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο
διαγωνισµό της
......................... για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ' αριθ……………..

∆ιακήρυξη

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

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

2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας ..................
Κατάστηµα .....................
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ...............

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθµόν ............. για
ΕΥΡΩ ...............................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.... (και ολογράφως)................ στο οποίο και µόνο
περιορίζεται

η

υποχρέωσή

µας,

υπέρ

της

Εταιρείας

.............................................. , οδός .................................. , αριθµός
........... , ΤΚ ................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
........................ , (2) .......................... , κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε
αριθµό
............ σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την

........................... (αριθµός διακήρυξης / ... ) προς κάλυψη αναγκών του Υποέργο ΙΙ
του έργου «Συντήρηση προστασία προβολή συλλογής Γιόλδαση»και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΠ:……………….2013
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ»
ΑΞΙΑΣ: ……………………… ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 23%
Στην Καρδίτσα σήµερα την ……………… ηµέρα ………………….. οι υπογεγραµµένοι:
1. ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δήµαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόµιµος
εκπρόσωπος του δήµου Καρδίτσας
2. ……………………….) που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συµφωνούµε
τα επόµενα:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Το συνολικό ποσό της προµήθειας που αναλογεί στον προµηθευτή συµφωνείται στο
ποσό των …………… €, το ποσό αυτό προκύπτει µε βάση την προσφορά του προµηθευτή
ως εξής:

A/
A

1
2

3
4

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Προµήθεια και εγκατάσταση
Κλιµατιστική µονάδα τύπου αεραγωγού
για τοποθέτηση σε οροφή 45.000 btu
INVERTER
Προµήθεια και εγκατάσταση
αφυγραντήρων (28LIT/DAY).
Προµήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού
συστήµατος αποθήκευσης
πλαισιωµένων πινάκων ζωγραφικής
υψηλής συµπύκνωσης.
Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών
αντιυπεριώδους ακτινοβολίας UVA-UVB

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

2

Τ.Μ.

390

Τ.Μ

50

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Το ποσό θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την κατάθεση λογαριασµών και
πιστοποιήσεων στην Υπηρεσία και όταν γίνει η παραλαβή όλων των ειδών από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής του δήµου και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής. Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που
προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε Κωδικός πράξης ΣΑ:
2011ΕΠ00680012
και που περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 2013. Η
πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο χρόνος παραδόσεως ορίζεται σε οχτώ (8) µήνες από την υπογραφή της
παρούσας σύµβασης. Ο προµηθευτής οφείλει να µεταφέρει και να τοποθετήσει µε δική
του δαπάνη όλα τα είδη στο κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης όπως αυτά περιγράφονται
στην διακήρυξη και σύµφωνα µε το τεύχος το τεχνικών προδιαγραφών. Ο προµηθευτής
δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους,
επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων
υλών και γενικά υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προµήθεια µέσα στα
χρονικά όρια της σύµβασης. Ο προµηθευτής οφείλει σε περιπτώσεις ανώτερης βίας π.χ.
απεργιών να ικανοποιεί την προµήθεια του δήµου κατά προτεραιότητα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην µε αρ. πρ.
2/2011 ανασυνταγµένη διακήρυξη, καθώς και στην από αριθ.πρωτ………………………….
προσφορά του προµηθευτή.
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης του δήµου & της
διακήρυξης της συγκεκριµένης προµήθειας. Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά
του προµηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όµοια µε εκείνα που θα παραδώσει.
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής προσκόµισε την υπ’ αριθµόν
……………………….. εγγυητική επιστολή …………………………, ποσού …………………… Ευρώ .
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο των εκπτώσεων που έχουν
δοθεί µε την προσφορά του, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως
χρόνος παράδοσης της προµήθειας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία
στην τιµή µονάδος του συµβατικού τιµολογίου
ΑΡΘΡΟ 5ο
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το δήµο, εξετάζονται και
διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζηµιές κ.λ.π. λόγω
ελαττωµατικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή
κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη µεταφορά τους στο δήµο στο κτίριο της
∆ηµοτικής Πινακοθήκης. Γι’ αυτό αν ο προµηθευτής δεν προβεί µέσα σε µια (1) ηµέρα,
αφότου ειδοποιηθεί από το δήµο στην αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν
οποιασδήποτε φύσεως ελάττωµα, ο δήµος θα δικαιούται να προβεί στην απόρριψη των
υπό προµήθεια ειδών, κινώντας τη διαδικασία για να κηρύξει ταυτόχρονα έκπτωτο τον
προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από
την επιτροπή παραλαβής του δήµου. Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί σ' αυτό το χρονικό
διάστηµα και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωµατική κατασκευή των
ειδών, πρέπει να αποκαθίσταται από τον προµηθευτή άµεσα µέσα σε πέντε (5) το πολύ
ηµέρες αφότου ειδοποιηθεί από το δήµο. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν
αντικαταστήσει το ελαττωµατικό είδος µέσα σ' αυτό το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο
δήµο ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε την αξία του είδους αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήµατα που ενδέχεται να συµβούν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης στο προσωπικό του δήµου ή και σε τρίτους,
λόγω µη ενδεδειγµένης ποιότητας των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και
κάθε άλλης προβλεπόµενης από νόµο κράτησης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το
δήµο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «περί εκτελέσεως έργων
και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και του νόµου «περί ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Τυχόν
διαφορές µεταξύ του ∆ήµου και του Προµηθευτή, επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο
συµβαλλόµενους που υπέγραψαν πέντε (5) όµοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία
τέσσερα (4) παρέµειναν στο δήµο και ένα (1) έλαβε ο προµηθευτής.
ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

Α/Α

1
2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑ∆Α
1
:
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(Η/Μ)
Προµήθεια
και
εγκατάσταση
Κλιµατιστικής
µονάδας
τύπου
αεραγωγού για τοποθέτηση σε οροφή
45.000 btu INVERTER
Προµήθεια και εγκατάσταση
αφυγραντήρων (28LIT/DAY).
ΟΜΑ∆Α 2 : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προµήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού
συστήµατος
αποθήκευσης
πλαισιωµένων πινάκων ζωγραφικής
υψηλής συµπύκνωσης
ΟΜΑ∆Α 3: ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προµήθεια και τοποθέτηση µεµβρανών
αντιυπεριώδους ακτινοβολίας UVAUVB
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
23% [€]

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

3500,00

3.500,00

4.305,00

2

630,08

1.260,16

1.550,00

390

110,00

42.900,00

52.767,00

50

160,00

8.000,00

9.840,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέση σφραγίδας

68.462,00

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα ……./…./2013
Αριθ.πρωτ.: ……….

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδικού
εξοπλισµού του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση Προστασία, Προβολή
Συλλογής Γιολδάση»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή
την προµήθεια:

για

1. Μονάδων κλιµατισµού, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές,
2. Αρθρωτού συστήµατος αποθήκευσης πινάκων, όπως περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές,
3. Μεµβρανών αντιυπεριώδους ακτινοβολίας UVA-UVB, όπως περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές
του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση Προστασία, Προβολή Συλλογής
Γιολδάση»
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας
68.462,00
ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
H Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης µε Κωδικό πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ00680012.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται Αρτεσιανού 1,
την …../…./2013 ηµέρα ……………………
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού10:00 π.µ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών10:30 µ.µ.
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο
πόσο 3.423,10 ευρώ µε το ΦΠΑ 23%.
Ο χρόνος εκπλήρωσης της προµήθειας είναι οχτώ (8) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
Ειδικοί όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό: δεν υπάρχουν
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις ηµέρες
∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες.8:00 ως 14:00,από το Γραφείο Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης του ∆ήµου Καρδίτσας Αρµόδιος υπάλληλος : ∆ηµήτριος Κωστάκης
∆ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1Τηλέφωνο:2441350745,50742

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(συνοπτικό υπόδειγµα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1

Αντικείμενο

Συμφωνώ

3.1

Συμφωνώ

8.1.

Εγγύηση....

Συμφωνώ. Δίδεται εγγύηση δύο (2)
ετών

Προσθήκη Ι

Συμφωνώ

Προσθήκη ΙΙ

Συμφωνώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παραπάνω αναλυτικό φυλλάδιο «Φύλλο Συµµόρφωσης» αποτελεί το κύριο µέρος
της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις
απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι
συµφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις.
Τα κενά στον πίνακα πρέπει να συµπληρωθούν και πρέπει να αναγράφονται όλες οι
παράγραφοι της προδιαγραφής.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
218/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

