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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
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Ο Δήμος Καρδίτσας διακηρύσσει με πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. 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.
2. Του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων'',
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις''.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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).
6. Την Απόφαση 357/2011 Δ.Σ., σχετικά με την υποβολή Τ.Δ.Ε. για την ένταξη στο ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.
7. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
8. 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.
9. Την αριθμ.πρωτ.Π1/1280/31-07-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την Κατάρτιση ΕΠΠ έτους 2013.
10. Την αριθμ.πρωτ.4841/4-11-2011 απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κωδικός πράξης
ΣΑ 2011ΕΠ00680027.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης
δυο χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ και επτά λεπτά (2.840,07€),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 29/2013 απόφαση του Ο.Ε., για την προμήθεια των
ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και κατόπιν κανονικής προθεσμίας είκοσι (15) ημερών στον
ελληνικό τύπο και στο site του Δήμου : www.dimoskarditsas.gov.gr

Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Ημερήσιο Τύπο

…………

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

2.840,07 €
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Σχόλιο [j1]:

ΙΣΧΥΕΙ Ο ΕΚΠΟΤΑ ΣΥΜ

ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3463/2006-ΑΡΘΡΟ
109 (ΚΔΚ)

Σχόλιο [j2]: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚ
Ε ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι : ο Δήμος Καρδίτσας

Σχόλιο [j3]: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Τμήμα
Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων, υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Κωστάκης Δημήτριος τηλ. 2441350745,
fax: 2441350721, email: d.kostakis@dimoskarditsas.gov.gr.
1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια του ειδικού εξοπλισμού για τα σχολεία Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,
Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ τα οποία αναλυτικά
παρουσιάζονται στο Πίνακα του Παραρτήματος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
1.4. 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.
1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο
Παράρτημα Β', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων
2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
αυτής διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή Του Δήμου Καρδίτσας (οδός Αρτεσιανού αρ.1, Τ.Κ.43100
Πληροφορίες κ. Κωστάκης Δημήτριος τηλ.2441350745 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Επίσης η
διακήρυξη βρίσκεται και στο site του Δήμου : www.dimoskarditsas.gov.gr. 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. Διευκρινίσεις 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»: Δήμος Καρδίτσας
o «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
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o «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
o «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η
Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 29/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
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 Διαγωνισμού»: 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
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής
Προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 ΕΚΠΟΤΑ παρ.1.
o «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση 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 Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του υπογράφοντα.
4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ……………………………, ημέρα ………………………… και ώρα 10:00 π.μ. στα
γραφεία Δήμου Καρδίτσας στην οδό Αρτεσιανού 1 , 3ος όροφος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Δημήτριος 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 Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και
μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.
5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών
Δεδομένων) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 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.
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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 εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 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.
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
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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.
5.12 Οι προσφορές μπορούν να καλύπτουν το σύνολο των δύο πακέτων ή το ένα αυτά. Απόρριψη ενός ή
περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορές για περισσότερα του ενός πακέτα, οι τεχνικές
και οικονομικές προσφορές για κάθε πακέτο θα είναι σε ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους και μέσα
στους φακέλους της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς αντίστοιχα .

Σχόλιο [j6]: ΣΥΝΗΘΩΣ 30 ΜΕΡΕΣ ΑΛ
ΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΑΡΘΡ
Ο 13 ΕΚΠΟΤΑ)

6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
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 Δημοσίων 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. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του
Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν
ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(ii) Δωροδοκία 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.
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6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 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:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών 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 Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
• Δεν 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 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 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 Διοικητικής ή Δικαστικής 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 Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
• Δεν 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 ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
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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, 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 Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
• Δεν 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 Διοικητής 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 Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. 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.
Σχόλιο [j8]: ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Σ
ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΟΤΑ

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.
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.
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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 δύο (2) τουλάχιστον έτη 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 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, 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.

Σχόλιο [j9]: ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Α
ΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ

8.2 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.
8.3 Οι προμηθευτές μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν ενώπιον της επίδειξη λειτουργίας και
εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι χώροι επίδειξης των δειγμάτων,
με φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τις
τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγματοποίηση των πειραμάτων.
8.4 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και
εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
8.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από
την Σχολική Μονάδα.
8.6 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.
8.7 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της
οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
8.8 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλου ισοδύναμου
πιστοποιητικού του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.
9. Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕ
ΙΟ

•

•
•

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Σύμφωνα με τα
Υποδείγματα στο Παράρτημα Ε της παρούσας), της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ). Επειδή κάθε προσφορά είναι ανεξάρτητη και αφορά ένα ή περισσότερα πακέτα
(ήτοι Πακέτο Γ, Πακέτο ΣΤ) της προκήρυξης θα πρέπει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος να έχει ποσό που θα καλύπτει το 5% της προσφερόμενης προϋπολογισθείσας
δαπάνης με ΦΠΑ όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη για κάθε πακέτο για το οποιο
καταθέτει προσφορά. Ειδικότερα

Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Γ ανέρχεται σε: 91,33 €
Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο ΣΤ ανέρχεται σε: 50,68 €
• 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
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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.
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.
• Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισμού, δεν δύναται να λάβει έντοκη προκαταβολή .
• Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σχόλιο [j10]: 'Αρθρο 26 :
Εγγυήσεις
1.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισ

μό.
α)

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του

συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προ
ϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπ
άνης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό πο
σοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση
. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό ό
ταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ
ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικ
ούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ε
νώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικού
ς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις πρ
ομηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ
. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υπ
οβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών π
ου αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγι
κούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποί
ες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερι
κού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου
μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστ
ηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργα
σίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρι
σμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγα
λύτερο από το 50% της τιμής προσφορά
ς. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η προ
σκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα

10. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερ
ομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πισ

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.
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.

τοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟ
ΜΜΕΧ.
β)

'Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορ

α υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξ
η ή προσφορά μερικών από αυτά, γίνετα
ι δεκτή προσφορά και στην περίπτωση
που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλε
πόμενο ποσοστό της αξίας όλων των πρ
οσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλ
ύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξί
α του ελάχιστου αριθμού υλικών που πρ
οβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακ
ύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύ
πτονται από την εγγύηση.
γ)

Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δε

ν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα α
νωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσ
ον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστ
ό 5%.
δ)
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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 Διενέργειας Διαγωνισμού.
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

Σχόλιο [j11]: ΑΡΘΡΟ 16 ΕΚΠΟΤΑ

11. Αξιολόγηση και ισχύ Προσφορών
11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη
οικονομική προσφορά.
11.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται μόνο για το σύνολο του Διαγωνισμού. 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 Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
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 Διαγωνισμού
1.Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία:
α. Το είδος β. Την ποσότητα γ. Την τιμή δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
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
14
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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.

Σχόλιο [j13]: 'Αρθρο 24 :
Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης
1.

Στον προμηθευτή στον οποίο εγινε κ

ατακύρωση η ανάθεση προμήθειας απο
στέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περι
λαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σημ
εία:

14. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού

α.

Το είδος β.

ιμή δ.

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.

Την ποσότητα γ.

Την τ

Τον φορέα για τον οποίο προορί

ζεται το υλικό.
ε.

Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή τη

ς ανάθεσης με τους όρους της διακηρυξ
ης και της πρόσκλησης και τις τυχόν απ
οδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτω
ν.

14.1.1

Οι Έλληνες πολίτες:

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έ
γκρισης.

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.Δ.
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.
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 Δημοσίου 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)

Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα σ
τοιχεία της απόφασης αυτής, αίναι άκυρ
η.
ζ.

Την προθεσμία υπογραφής της σύμβ

ασης.
2.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεω

ρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο τη
ς σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικ
τικό μόνο χαρακτήρα.
3.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρ

ώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρ
εούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσ
ης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντα
ς και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορε
ί να προσέλθει για την υπογραφή της σύ
μβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της α
νακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτ
ή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχί
ζει να υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρε
ς από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην πε
ρίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίσ
τωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφετα
ι πριν από τη λήξη της προθεσμίας των
10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω,
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολο
γίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
4.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνε

ται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίν

... [2]
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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.
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 Διοικητικού 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- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη μέσα στα σε διάστημα έξι (6)
μηνών και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
16

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 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 στα Ειδικά Σχολεία, 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.
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
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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.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η Υπηρεσία εκδίδει δελτίο εισαγωγής και τοποθέτησης των ειδών στο
Κτίριο της Δημοτικής 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.
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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 στα Ειδικά Σχολεία όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
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 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ (Από την Επιτροπής παραλαβής).
iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(Από την Επιτροπής παραλαβής).
v.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 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
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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- 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. Δεν 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.
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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 Δίκαιο
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' ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Θεωρήθηκε 4/9/2013
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Πληροφορικής και Διαφάνειας

Κωνσταντίνος Κορκόντζελος

Καρδίτσα 3/9/2013
Ο συντάξας

Δημήτριος Κωστάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

Α.Τ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)

Πακέτο Γ΄
Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

029

1

350

350,00

430,50

2

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

030

2

160

320,00

393,60

3

ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ

031

1

155

155,00

190,65

4

STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

032

1

60

60,00

73,80

5

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

033

1

600

600,00

738,00

1.485,00

1826,55

ΣΥΝΟΛΟ

Πακέτο ΣΤ΄
Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής- εργαστηρίων μηχανολογίας - ηλεκτρολογίας

1

ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

103

1

10

10,00

12,30

2

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΚΟ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

104

1

125

125,00

153,75

3

ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

105

5

3

15,00

18,45

4

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

106

5

3

15,00

18,45

5

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY
DUTY

107

5

5

25,00

30,75

6

ΑΞΙΝΑ

108

1

15

15,00

18,45

7

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ

109

5

5

25,00

30,75

8

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ

110

2

5

10,00

12,30
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9

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑΚΙ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY

111

5

5

25,00

30,75

10

ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

112

1

6

6,00

7,38

11

ΠΗΡΟΥΝΑ

113

1

20

20,00

24,60

12

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

114

1

27

27,00

33,21

13

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ

115

1

60

60,00

73,80

14

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

116

1

230

230,00

282,90

15

ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΣΠΟΡΩΝ

117

1

36

36,00

44,28

16

ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΣΠΟΡΕΙΟ

118

10

6

60,00

73,80

17

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

119

1

120

120,00

147,60

ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρήθηκε 4/9/2013
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Πληροφορικής και Διαφάνειας

Κωνσταντίνος Κορκόντζελος

824

1.013,52

Καρδίτσα 3/9/2013
Ο συντάξας

Δημήτριος Κωστάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ 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 που θα του υποδειχθεί από
την Σχολική Μονάδα.
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. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι
προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
■

■

•

ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα,
διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου»
ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας
και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό

Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το
«ή το ισοδύναμό τους».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ Α.Μ.4/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Δ/νση 2βάθμιας: Νομός: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Μονάδα: Τ.Ε. 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΚΟ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

Δ/νση 1βάθμιας: Νομός: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Μονάδα: ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ
STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ
ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY
ΑΞΙΝΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY
DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY
DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY
ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΗΡΟΥΝΑ
ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ
ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΣΠΟΡΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1
2
1
1
1
1
5
5
5
1
5
2
5
1
1
1
1
1
1
10
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ..............................................
Κατάστημα ..............................................
(Δ/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……………..

Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο
και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται
στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ..............................................
Κατάστημα ..............................................
(Δ/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 ................ / ....... )
ο

ο

προς

κάλυψη

της

προμήθεια

ο

του ειδικού
ο

εξοπλισμού για τα σχολεία Τ.Ε.2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 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 Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠ:……………….2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΞΙΑΣ: ……………………………ΕΥΡΩ
Στην Καρδίτσα σήμερα την ……………… ημέρα ………………….. οι υπογεγραμμένοι:
1. ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δήμαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος
του δήμου Καρδίτσας
2. …………………………… (ΑΦΜ: ……………………….. ) που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,
συμφωνούμε τα επόμενα:
Με βάση την διακήρυξη …………… προκηρύχθηκε Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ποσό…………………………. ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
«εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
το ποσό αυτό προκύπτει με βάση την προσφορά του προμηθευτή ως εξής:

θα διαμορφωθεί ανάλογα τα πακέτα
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: ………………………………
και που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους
201….. 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 έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο
προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει και να τοποθετήσει με δική του δαπάνη αντίστοιχα σχολεία 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.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην με αρ. πρ. ……………..
διακήρυξη, καθώς και στην από ………………… (α.πρ. ……………….) 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 Δημοτικής 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 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Τυχόν διαφορές μεταξύ
του Δήμου 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
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

(ΑΦΜ: ……………………….. )
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ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α.Τ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πακέτο Γ΄
Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

029

1

350

350,00

2

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

030

2

160

320,00

3

ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ

031

1

155

155,00

4

STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

032

1

60

60,00

5

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

033

1

600

600,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.23%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ……………………………………………………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ………………………………………………………….
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΓΙΔΑ)

Θεωρήθηκε 4/9/2013
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Πληροφορικής και Διαφάνειας

Κωνσταντίνος Κορκόντζελος

Καρδίτσα 3/9/2013
Ο συντάξας

Δημήτριος Κωστάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α.Τ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Πακέτο ΣΤ΄
Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής- εργαστηρίων μηχανολογίας - ηλεκτρολογίας

1

ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

103

1

10

10,00

2

ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΚΟ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

104

1

125

125,00

3

ΤΣΑΠΑΚΙ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

105

5

3

15,00

4

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ

106

5

3

15,00

5

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY
DUTY

107

5

5

25,00

6

ΑΞΙΝΑ

108

1

15

15,00

7

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΤΙΑ

109

5

5

25,00

8

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΤΙΑ

110

2

5

10,00

9

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑΚΙ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY

111

5

5

25,00

10

ΕΛΑΦΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

112

1

6

6,00

11

ΠΗΡΟΥΝΑ

113

1

20

20,00

12

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

114

1

27

27,00

13

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ

115

1

60

60,00

14

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

116

1

230

230,00

15

ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΣΠΟΡΩΝ

117

1

36

36,00

16

ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ- ΣΠΟΡΕΙΟ

118

10

6

60,00

17

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

119

1

120

120,00

ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ……………………………………………………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ………………………………………………………….
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΓΙΔΑ)

Θεωρήθηκε 4/9/2013
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Πληροφορικής και Διαφάνειας

Κωνσταντίνος Κορκόντζελος

Καρδίτσα 3/9/2013
Ο συντάξας

Δημήτριος Κωστάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα: /
Αριθ.πρωτ.:

/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: εξοπλισμού
ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας όπως αναλύεται παρακάτω :
1) Για το Πακέτο Γ ποσό 1.826,55 € με το ΦΠΑ 23%,
2) Για το Πακέτο ΣΤ ποσό 1.013,52 € με το ΦΠΑ 23%,
H Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κωδικό πράξης
ΣΑ2011ΕΠ00680027
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στη Αρτεσιανού 1 , την 28 Μαρτίου 2013
ημέρα Πέμπτη
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται για κάθε πακέτο όπως
παρακάτω:
Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο Γ ανέρχεται σε: 91,33 €
Η εγγύηση συμμετοχής για το Πακέτο ΣΤ ανέρχεται σε: 50,68 €
Ο χρόνος εκπλήρωσης της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: δεν υπάρχουν
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και
ώρες 8:00 ως 14:00, από την Δνση Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Καρδίτσας
Αρμόδιος υπάλληλος: Δημήτριος Κωστάκης
Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1Τηλέφωνο:2441350745, email:
d.kostakis@dimoskarditsas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(συνοπτικό υπόδειγμα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1

Αντικείμενο

3.1

8.1.

Συμφωνώ
Συμφωνώ

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.
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Σελίδα 13: [1] Σχόλιο [j10]

Χατζής Ιωάννης

2/9/2011 9:11:00 πµ

'Αρθρο 26 :
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχ
εί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δ
απάνης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκλ

ηση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από
ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις

τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώ

σεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προ
σφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταπο

ιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν α

πό τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν

ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στη περίπτωση αυτή
απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότ

ερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πιστοποιητικού σκοπιμό
τητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.

β) 'Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυ
ξη ή προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωσ

η που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στ

ην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δ
ε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ) Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα
ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσ
οστό 5%.

δ) Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί στον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και στην πε
ρίπτωση προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ε) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο καταλρώθ
ηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμ

ενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογρα

φή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος σ

τον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία α
νακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. στ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα α
πό το όργανο που τις εκδίδει αι τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητ
α 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 ε
κδίδεται η εγγύηση.

7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8. 'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραι
τείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τ

ον διαγωνισμό και ότι θα καταβλήθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους τ

ου εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απα
ίτησης, μέσα σε τρείς ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) 'Οτι σε π
ερίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε π
άγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει

ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζ
ητά η διακήρυξη.

12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ι
σχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερ
ομηνία λήξης της εγγύησης.

ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγ
γύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υ
ποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, τ

ο ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξί

ας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσ
κληση.

β) Εγγύηση απαιτείται και στην περίπτωση ανάθεσης μετά από πρόχειρο διαγ
ωνισμό.

γ) Η εγγύησης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

δ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που πε
ριβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.

3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απέυθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου ε
κδίδεται η εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8. 'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραι
τείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που έχει συνάψ

ει 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 απαίτη
σης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύ

ησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παρά

δοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ι
σχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που
διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερο
μηνία λήξης της εγγύησης.

ε) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύ

ο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση
γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακ
ά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρ

ωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παρ
άδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κα
τά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.

α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή χορηγ
είται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συ
μβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται

μόνο μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. Η

προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάν

ει και όρο ότι καλύπτει και την κατβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολή
ς, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.

β) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον ύπο που πε
ριβάλλονται, 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 και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόκ
οι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 35 του παρόντος.

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου ε
κδίδεται η εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8. 'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραι
τείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9. 'Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που έχει συνάψει

τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του ε

κδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησ
ης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό των τόκων υπόκειτ
αι σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύ

ησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παρά

δοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

12. 'Οτο ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ι

σχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που έ
χει συνάψει τη σύμβαση.

γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύ

ο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδια

κά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλή
φθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνετ

αι μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.

4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

5. Στις περιπτώσεις πριν από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτο

υργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγ

ύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξί
α της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβά

νει όροι όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύ
ησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λει
τουργίας ή διατήρησης κατά τρείς (3) μήνες.

6. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και έχουν σύμφωνα με τη νο
μοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετ
άφρασή τους εις την Ελληνική.

7. 'Εντοκα γραμμάτια δημοσίου.

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομα

στική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό

περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντό
κων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόν
ο της εκποίησής τους.

γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τ

ούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή
σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
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Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης

1. Στον προμηθευτή στον οποίο εγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας απ
οστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
σημεία:

α. Το είδος β. Την ποσότητα γ. Την τιμή δ. Τον φορέα για τον οποίο προο
ρίζεται το υλικό.

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακηρυ
ξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτ
ων.

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.

Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, αίναι άκυ
ρη.

ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο τ
ης σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχ
ρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρω

σης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζον
τας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπ

ορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημ
έρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμ
ως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέ

κα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύ

ει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζε

ται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβασ
η υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρε
ται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομ
ηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοί
νωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετ

η 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 συμ

μετοχής 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 υπο

γράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού λη του
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος.
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