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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 10/2015

Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος
διαγράµµισης οδών για γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράµµισης του
Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Συνολικός προϋπολογισµός του προς προµήθεια είδους : 233.000,00 Euro (µε Φ.Π.Α.) περίπου

O Περιφέρειαρχης ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

2.

Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

3.

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων".
Όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

4.

Το Ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α).

5.

Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6.

Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/12) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη
διοίκηση Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

7.

Το Ν. 4155/13 (120/Α) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».

8.

Το Ν. 3979/11 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές διατάξεις».

9.

Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

10.

Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές
επιχειρήσεις.

11.

Το Ν. 4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις

12.

Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.

Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).
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14.
15.

Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης».
Την αρίθµ. 15278/15 Τροποποίηση και συµπλήρωση της αρίθµ. 13289/15 (Β/1716) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισµός ηµερήσιων & εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών & τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 13922/15 (Β/1806)
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της αρίθ. 13289/15 (Β/1716) Υ.Α .

16.

Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί
«Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »

17.

Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –
εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως αυτός
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε τους Ν. 4055/12 & Ν. 4072/12.

18.

To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19.

Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό τύπο & άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2007).

20.

Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει».

21.

Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της ∆ιοίκησης».

22.

Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
προσαρµογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

23.

Την αρίθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων».

24.

Την αρίθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & ∆ιαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» .

25.

Την αρίθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/Β) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο».

26.

Το αρίθµ. 60681/2494/25-05-2015 και 60686/2495/25-05-2015 έγγραφα της ∆.Τ.Ε της Π.Ε Κοζάνης.

27.

Τις αρίθ.136550/6231/05-11-2015 και αρίθ.136541/6230/05-11-2015 αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης
ποσού 184.500,00€ & 61.500,00€ αντίστοιχα στον ΚΑΕ 9471.

28.

Την αρίθ. 2071/15 (Α∆Α 7ΦΒΖ7ΛΨ-5ΑΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 246.000,00 €.

29.

Την αρίθ. 2223/15 (Α∆Α ΩΛ∆Α7ΛΨ-7ΣΝ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία τροποποιήθηκε µε την αρίθ. 412/16 (Α∆Α
ΨΒΓΜ7ΛΨ-ΡΡΣ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .

30.

Την ανάγκη προµήθειας λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών για γυάλινων αντανακλαστικών
σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράµµισης ντου Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ηλεκτρονικό ανοικτό ∆ιεθνή

∆ιαγωνισµό προµήθειας 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώµατος

διαγράµµισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράµµισης
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ντου Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη συνολικά τιµή (χωρίς ΦΠΑ) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο
χαρακτηριστικό γνώρισµά των ειδών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανοµή των υπό προµήθεια ειδών

α/α

Είδος

Λευκό ακρυλικό
χρώµα
διαγράµµισης οδών
Γυάλινα
Ανατανακλαστικά
σφαιρίδια
Γενικό Σύνολο
∆απανών
ΦΠΑ
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

1

2

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
σε Κιλά
(Kgr)

Τιµή
Μονάδος
(µε ΦΠΑ)
(Kgr)

Μερική
∆απάνη

Ολική ∆απάνη
µε ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

kgr

70.000

2,45

171.500,00

171.500,00

kgr

50.000

1,23

61.500,00

61.500,00
233.000,00 €
43.569,10 €
189.430,90 €

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην στον Ελληνικό τύπο & ατο ΦΕΚ. Το
πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί σ ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στη διαδικτυακή εφαρµογή του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

15/04/2016

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/05/2016

•

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στον τύπο, η 13/04/2016 & στο η ΦΕΚ 15/04/2016

•

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται 15/04/2016.

•

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 15/05/2016 και ώρα 23:59 µ.µ.

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του
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άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/13 «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & διαδικασίες λειτουργίας
ΕΣΗ∆ΗΣ».
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
θα ενηµερωθούν µε σχετική ανακοίνωση η οποία θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
- Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
- Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- Συνεταιρισµοί.
- Κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ανωτέρω δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τοµέα της προµήθειας χρωµάτων
διαγράµµισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων και να µην έχουν αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων µε σχετικές αποφάσεις του αρµόδιου υπουργείου

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ασκούν νόµιµα το εµπορικό ή βιοτεχνικό ή βιοµηχανικό επάγγελµα ή του
εµπορικού αντιπροσώπου, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού και το οποίο έχει σχέση µε το είδος της
προµήθειας.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ασκούν νόµιµα το εµπορικό ή βιοτεχνικό ή βιοµηχανικό επάγγελµα ή του
εµπορικού αντιπροσώπου, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού και το οποίο έχει σχέση µε το είδος της
προµήθειας.

•

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
(Πύλη www.ermis.gov.gr). και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία.



Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του τακτοποιούµενοι
ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet

της

Γενικής

Γραµµατείας

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού

και

Στοιχείων

της

∆ιεύθυνσης

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον
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αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ

(VAT

Ιdentification

Number)

και

ταυτοποιούνται

µε

χρήση

των

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων

της

∆ιεύθυνσης

Πολιτικής

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι

οικονοµικοί

φορείς

–

χρήστες

τρίτων

χωρών

αιτούνται

την

εγγραφή

τους

και

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία1.

•

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης

ενηµερώνεται

από το

Σύστηµα

ή µέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

Η προµήθεια θα γίνει µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07 Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή και που αντιστοιχεί στην ποιότητα
και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του , και µε τη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4155/13
και στην ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ, η εφόσον θα
ικανοποιούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη και στο Παράρτηµα αυτής. Οι διαγωνιζόµενοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µέρος της ζητούµενης ποσότητας. Αντιπροσφορές και
εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο
διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επαίγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4)
ηµέρες..
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της
ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται

από

τους

ενδιαφερόµενους

προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν
1

Εγχειρίδια χρήσης της εφαρµογής καθώς και βίντεο επίδειξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.gr (e-learning, εγχειρίδια χρήσης
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff6
60f/Page155.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fprod_ministry&wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=dio3eq9u3_4&_afrLoop=821632443877163)
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από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την
ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς
ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται στη
Ελληνική, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και

φέρουν

ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από

εγγεγραµµένους στο σύστηµα Οικονοµικούς Φορείς. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και τρόπων δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της παρούσας. Ο προσφέρων
προµηθευτής, εφόσον δεν ασκήσει εµπρόθεσµα ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης
Τα έξοδα δηµοσίευσης των περιλήψεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο εφόσον προκύψει.
∆ιαφορετικά θα βαρύνουν το φορέα για τον οποίο προορίζεται το προς προµήθεια είδος.
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 Τρόπος Υποβολής των προσφορών

Η Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό και θα συνάψει τη σύµβαση για την εκτέλεση της προµήθειας είναι το
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που έχει την έδρα της
στην Κοζάνη, οδό ∆ηµοκρατίας 27 του ∆. Κοζάνης.
Οι προσφορές υποβάλλονται

από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 15/05/2016. και ώρα 23:59 µ.µ στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και

σ το Π.∆.

118/07.

1.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικών Προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων, στο σύστηµα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.

∆ιευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε
ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες ∆ήλωση/σεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07
ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3, του Ν. 4250/14.
Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ
παραδροµής υποβολή διακιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “∆ιακαιολογητικά
συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγµωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή διακαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οκονοµική Προσφορά”.
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•

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, υποβάλλονται

από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, κατά
περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Αυτά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές
ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα
οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενόςυποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά
απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της
ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες
αρχές ή άλλους φορείς κλπ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκοµισθούν
σύµφωνα µε τα ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η
ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του
διαγωνισµού. Όλοι οι ανωτέρω φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά πέραν των ανωτέρω την επωνυµία
του προσφέροντα και το τίτλο του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό, δεν είναι
αποδεκτή. Προσφορές που τυχόνυποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη
µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στουςαποστολείς τους.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η
σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονικήεπισύναψη των αρχείων στους
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι
προσφέροντες και τιςοποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα
τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Π∆ 118/07.

1.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού,

η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα

απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς

και

τα

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση ∆ηµοσίων
Συµβάσεων. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσήκοντος,
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf

σύµφωνα µε το άρθρο

5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
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Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.2.1.1.1.

Εγγύηση συµµετοχής, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς

ΦΠΑ, που υποβάλλεται προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσης, στο διαγωνισµό
κατά το αρθ. 25 του Π∆ 118/07/ΚΠ∆ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει (µία ή περισσότερες), ψηφιακά υπογεγραµµένη/ες στην/στις οποία/ες
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού.
ii) Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης
της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
iii) Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07
iv) Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή
ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
v) Να

δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα

στην

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 (παρ. 1, άρθρο 43, Π.∆ 60/07) ήτοι :

α) Αδίκηµα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
β) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, τη δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
γ) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δ) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο

3

της

πράξης

του Συµβουλίου της

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
ε) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
στ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη

χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της

28.6.1991,

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία

τροποποιήθηκε

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE

από

την

Οδηγία

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76)

η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
vi) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς του, δεν τελεί
σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
vii) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
viii) Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι
εγγεγραµµένος:
• στο Οικείο Επιµελητήριο (Έλληνες πολίτες) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή
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• στο Οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις (αλλοδαποί) κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
ix) Να δηλώνεται, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ότι, µέχρι και την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 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).
x) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή /
έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
xi) Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
xii) Να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του είδους είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
xiii) Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
xiv) Να δηλώνεται ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007

και ότι δεν έχουν αρνηθεί να

παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
xv) Να δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
xvi) Να δηλώνεται ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς)
xvii) Να

δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων ειδών και η χώρα

εγκατάστασης του. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία
θα κατασκευασθεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασή της,΄ Επίσης στην προσφορά
τους πρέπει να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση τους ότι η κατασκευή θα γίνει από την επιχείρηση
στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι

του την

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτη.(Σύµφωνα µε το άρθρο18 παρ.1 του Π.∆. 118/07).
Η/Οι υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf
και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον συµµετέχοντα εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ήΕ.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωσηνοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απότον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
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1.2.1.1.3. Παραστατικό

εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07,

εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους.
1.2.1.1.4.

Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε

συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο
απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που

ή

προκύπτουν, ο
έχουν δικαίωµα να

δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από

το καταστατικό αναλόγως µε τη

νοµική

µορφή

των

εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςτεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί

από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Ο/οι Ανάδοχος/οι δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο.
1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
κάτωθι :

1.2.1.2.1.

Η Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική

φόρµα του συστήµατος και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης όπως αυτές αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσης. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του

συστήµατος

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
σύστηµα παράγει

σχετικό

µήνυµα

και

ο

προσφέρων

καλείται

και

του

παραγόµενου

Σε αντίθετη περίπτωση, το
να

παράγει

εκ

νέου

το

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες , επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά
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(σε pdf) και να προσκοµίσουν µαζί µε την Τεχνική Προσφορά:
•

Υπεύθυνη δήλωση τους (ψηφιακά υπογεγραµµένη) ότι θα ικανοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης όλους τους ειδικούς όρους του παραρτήµατος της παρούσας.

•

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία έγγραφα µε αποτελέσµατα
εργαστηριακού ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.,
για δείγµα γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών.
Ο παραγωγός και η κωδική ονοµασία των γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών που
θα προσφερθεί από κάθε εταιρία, θα πρέπει να ταυτίζεται µε τα αναφερόµενα στα υποβληθέντα έγγραφα
του Κ.Ε.∆.Ε..

•

Πλήρης και λεπτοµερής τεχνική περιγραφή, µαζί µε φυλλάδια (prospectus) των ειδών.
Τα

ανωτέρω

στοιχεία

και

δικαιολογητικά

της

τεχνικής

προσφοράς

του προσφέροντος

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά:
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Προσφορές στις οποίες δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες

1.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την
τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης
που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
προµήθεια είδος.

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
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1.2.2.1
α)

Τιµές

Όπου αναφέρονται ή ζητούνται τιµές του προς προµήθεια υλικού αυτές θα δίνονται σε EURO, όπως

καθορίζεται στη διακήρυξη και στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, σε διαφορετική περίπτωση που
αναφέρεται ξένο νόµισµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τον ανάδοχο θα
βαρύνουν τυχόν

δαπάνες για την συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωσης των ειδών µέχρι τον τόπο

παράδοσής τους.
β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
δ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ε) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση
της προσφερόµενης τιµής, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
στ) ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές για το προς προµήθεια είδος και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε περίπτωση υποβολής τους.
Επισηµαίνεται Ότι
1. Τα έγγραφα που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική
Γλώσσα. Τυχόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή προσπέκτους σε γλώσσα άλλης της Ελληνικής, πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.

2. Σε

περίπτωση

που

ζητηθούν

από

τους

ενδιαφερόµενους

προµηθευτές

συµπληρωµατικές

πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από

τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το

αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί
εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ.
2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω
αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

του

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και

φέρουν

ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν (180) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την
εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εξήντα (60) ηµέρες. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού
υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
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ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
5. Προσφορές οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους Όρους της διακήρυξης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 6 κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν
διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
7. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν λείπει κάποιο
δικαιολογητικό και αυτό κρίνεται επουσιώδες από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η προσφορά δεν απορρίπτεται µε
την προϋπόθεση την συµπλήρωση του φακέλου µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
8. Οι προσκοµιζόµενοι εντός τριών (3) ηµερών φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. Οι υποστελλόµενα ταχυδροµικως έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,
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.
10. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών. Σχετική ανακοίνωση θα αποσταλλεί στους υποψήφιους συµµετέχοντες.
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των

(υπο)φακέλων

«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο

Σύστηµα

οργάνων

της, εφαρµοζόµενων κατά τα

λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει & υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων & υποφακέλων των προσφορών, σύµφωνα µε το Π.∆ 118/07
α. Τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και
ώρα

που

καθορίζεται

από

την

Αναθέτουσα

Αρχή,

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά

οι

(υπο)φάκελοι

«∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό
µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
β. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µετα τυχόν επιµέρους
απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία
σύµφωνα µε τις απαιτήσειςτης διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς», τα µονογράφει και τα σφραγίζει. Οιυποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα
Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά, µovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και
τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και
παραδίδεται στην Υπηρεσία.
γ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν
στις προσφορές των συµµετεχόντων, για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα –
και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθµολόγησή τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της
συµφερότερης προσφοράς.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του
συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της
παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή
διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντεςστο διαγωνισµό
χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέξουν ηλεκτρονικά
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µέσω του συστήµατος καικατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις
εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.
ε. Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης
απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για
τοστάδιο του διαγωνισµού.
στ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από τηνΑναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του
διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική
ηλεκτρονικήειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στουςσυµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέτασητυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται ηηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µεµέριµνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του
συστήµατος,

ενηµέρωση

για

τηνκαθορισθείσα

ηµεροµηνία

και

ώρα

διενέργειας

της

ηλεκτρονικής

αποσφράγισηςτων οικονοµικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνειστην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» καιοι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενηµέρωση

στο

περιεχόµενοαυτών.

Για

την

αποσφράγιση

οι

συµµετέχοντες

ενηµερώνονται

µε

ηλεκτρονικόµήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τουςυποφακέλους µε την ένδειξη
«Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο
στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατάφύλλο. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων
έχουν υποβάλει οικονοµικέςπροσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
ι. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται
µε βάση τοκριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επίτης
αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξηςαυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόµενηςαπόφασης.
ια. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενατην απόφαση για το υπόψη στάδιο του
διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση.
ιβ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων, επί τηςεκδοθείσας από τον έχοντα την Οικονοµική Εξουσία
απόφασης για το ανωτέρωστάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ιβ
τηνεξέταση

από

την

Επιτροπή

Ενστάσεων

τυχόν

υποβληθεισών

προσφυγών

ήενστάσεων,

ο/οι

προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει ηκατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών

από

τη

σχετική

ειδοποίησηπου

του/τους

αποστέλλεται

ηλεκτρονικά,

οφείλει/ουν

να

υποβάλει/ουνηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µεσήµανση
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνταικατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά
άρθρο 4 του παρόντος. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακήυπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες
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δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεναπαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικάπροσκοµίζονται
κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους
και σε έντυπη µορφή(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
ιγ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σεέντυπη µορφή
(εφόσον είναι χρονικά εφικτό), ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων πουδικαιούνται να λάβουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά τωνκείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µεµέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται µέσωηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση
για τηνκαθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισηςτων δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.
ιδ. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οισυµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενοτου φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του
διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε
ξεχωριστή εισηγητική έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή
επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
ιστ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού, υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής
απόφασης.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήσητου Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση της
σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης, είναι αποδεκτό ότι οι
συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως
εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικόσηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία,
για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
στο παρόν άρθρο. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία.

4.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
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∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής 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/τος 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 χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .dpf τις αναφερόµενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ηλεκτρονικής 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 εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3)
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
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(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν
το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης της, 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 (Α`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).
(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 περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(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 Α.Ε., 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.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται
για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
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
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αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό της
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για µη δυνατότητα εκδόσεως των απαιτούµενων πιστοποιητικών.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας

δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ) υποβάλλει

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και
καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής
αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα
του ταχυδροµείου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε
έντυπη µορφή ή εγκαίρως, ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε
υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η

κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε
τους προµηθευτές δεν υποβάλλει

την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν

την αµέσως χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από

ηλεκτρονικά

και

προσκοµίζει,

σύµφωνα

µε

τους

όρους

και

τις

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου

η

εγγύηση

συµµετοχής

του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση

συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται
τα

στη

διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του

άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.∆ 118/07 και το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α) όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί συµπληρωθεί.
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και
την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς στο αρµόδιο για την
διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (Π.∆ 118/07) µέσω του
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε
γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,
εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα
και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 4, της παρούσας διακήρυξης, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα όργανο και το αποφασίζον
όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν
γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος
της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα
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σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης
από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης (άρθρο 35, Ν. 3377/05) σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2,
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 12 της αρίθµ. Π1/2390 Υπ.Απ (ΦΕΚ 2677/Β/13).

ΑΡΘΡΟ 7οο
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
του, µπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη κατά ποσοστό έως 15% ή µικρότερη
ποσότητα σε ποσοστό έως 50%. Για το τελευταίο απαιτείται προηγουµένως αποδοχή από τον προµηθευτή
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων
µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός
προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές.
γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
ειδικών προδιαγραφών.
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της
παρούσας διακήρυξης.
στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας,
για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγυήσεις.
1. 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
της διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό η οποία ανέρχεται στο 2% επί της αντίστοιχης
προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή συνολικό ποσό ……………… €:

Αν η κατατιθέµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα των ανωτέρω (αντίστοιχα για
κάθε κατατεθειµένη προσφορά) απαιτούµενων ποσών, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
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(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) η απόφαση έγκρισης της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ηµεροµηνία έκδοσης της
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή από την Υπηρεσία.

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
(II) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) µήνες).
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε 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 οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή
παραίτησης από αυτά.
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η
εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, µετά από έγγραφο αίτηµα του προµηθευτή, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσµου.
8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται
ταχυδροµικά σε έντυπη µορφή µαζί µε το φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
- 23 -

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη συνολικά τιµή , υπό την
επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µα τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή τηβ αµέσως µετά χαµηλότερη συνολικά
τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως χαµηλότερη
συνολικά τιµή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 4 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4, καταπίπτει υπέρ
του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
3. Ως απαράδεκτες, απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις
ειδικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους όρους που ορίζονται από την διακήρυξη και τις
προδιαγραφές γίνεται µε απόφαση της ∆.Τ.Ε., µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προµήθεια 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.
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
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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 στις αρµόδιες υπηρεσίες
των εκάστωτε Ν.Π.∆.∆, σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 5 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 5 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η
σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 5 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 εκπρόσωπο του στην
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία 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 προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου του Ν.Π.∆.∆ για το οποίο η προµήθεια προορίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34
του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-07 τ.Α), ¨Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου¨.
6. Η σύµβαση θα ισχύει µέχρι της 31/12/2016 υπό την αίρεση της περ. 5 του άρθρου 11 της παρουσης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο
της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
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. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του
προµηθευτή.
2. 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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3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4. 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.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

1. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, σε
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε
τόπο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε κοζάνης. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον
προµηθευτή. Ο προµηθευτής θα πρέπει να ειδοποιήσει, δύο µέρες πριν την παράδοση της προµήθειας, την
υπηρεσία.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε επιφύλαξη
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (σχετ.άρθ.26,27,28 του Π.∆.
118/2007)
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή, που θα οριστεί για αυτόν τον σκοπό µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ,τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ,σύµφωνα µε τα οποία του
ανατέθηκε η προµήθεια.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή, που θα οριστεί για αυτόν τον σκοπό µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ,τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ,σύµφωνα µε τα οποία του
ανατέθηκε η προµήθεια.
2. Η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, πριν την οριστική παραλαβή ή και
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, να ελέγξει και ποιοτικά την ποσότητα που θα παραδοθεί στις
αποθήκες τις υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο ποιοτικός
έλεγχος θα γίνει από το αρµόδιο εργαστήριο του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. µετά την αποστολή δείγµατος.
Σε περίπτωση ελέγχου τα έξοδα του ποιοτικού ελέγχου βαρύνουν τον προµηθευτή. Τα δείγµατα παίρνονται
παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που το δείγµα δεν συµφωνεί
µε τις τεχνικές προδιαγραφές ,η επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση του συνόλου της
ποσότητας ή να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο.
3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής ,µε
έκπτωση επι της συµβατικής τιµής. Υστέρα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην απόφαση
Σε περίπτωση που τα προσκοµισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από την επιτροπή, ο προµηθευτής υποχρεούται
στην άµεση αντικατάστασή τους.
Η αντικατάσταση θα γίνει το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών, από την διαπίστωση της ακαταλληλότητας του
υλικού.
Αν δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών µε άλλα, που να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές, όπως και σε
περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, ο προµηθευτής θα υποστεί τις προβλεπόµενε ς κυρώσεις

, άρθρα

31,32,33,34 του Π.∆.118/2007
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή θα γίνει από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε
χρηµατικό ένταλµα σε Euro, αφού προσκοµιστούν όλα τα απαιτούµενα νόµιµα δικαιολογητικά.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος.
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
δ)

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

3. Κατά την πληρωµή του είδους θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόµενοι φόροι και κρατήσεις.
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Επίσης επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% σε κάθε πληρωµή προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20 % εισφορά
υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου.
4. Ο Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων βαρύνει την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ ο προµηθευτής επιβαρύνεται
µε τη δαπάνη για την συσκευασία και µεταφορά των ειδών, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση (έξοδα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου) για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
θα ορίσει η ∆.Τ.Ε..
5. Τα έξοδα δηµοσίευσης κύριας και επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές
εφηµερίδες και σε τρείς τοπικές εφηµερίδες βαρύνουν τον προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν

πρόσβαση στα έγγραφα που

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την ∆ιακήρυξη του συγκεκριµένου διαγωνισµού και σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων προµηθευτών, έχουν ισχύ οι ∆ιατάξεις όπως ορίζονται από
το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-07 τ.Α), ¨Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου¨ και τις διατάξεις του Ν.2286/95
(ΦΕΚ 19/1-2-95, τ.Α), ¨Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨.

Σε περίπτωση που

υπάρξει αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας από την προκύρηξη του διαγωνισµού µέχρι την υπογραφή της
σύµβασης εξυπακούεται ότι ισχύει η νέα νοµοθεσία η οποία και δεσµεύει τους συµβαλλόµενους Σε περίπτωση
διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της/των σύµβασης/σεων, οι
συµβαλλόµενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
Ο ανάδοχος δηµόσιας σύµβασης του παρόντος νόµου ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του δεσµεύονται µε τη
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν
ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 Ν.4281/14).

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οδηγίες συµπλήρωσης του πίνακα
Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει επιπλέον στο σύστηµα, τον παρακάτω πίνακα
συµµόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή
των στηλών του πίνακα συµµόρφωσης.
Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της
∆ιακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί

Όροι» και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 10/2016 και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται
πλήρως µε όλους τους όρους αυτής», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις µέσω του
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συµπληρωµένου και ψηφιακά υπογεγραµµένου ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’)
και το οποίο περιλαµβάνει:
Α) Τεχνική Προδιαγραφές και εργαστηριακά αποτελέσµατα ανάλυσης (σύµφωνα µε το άρθρο 1.2.1.2 της
παρούσας τα οποία θα συνυποβληθούν όπως ισχύει κάθε φορά µαζί µε τη Τεχνική Προσφορά) και
Β) Ειδικούς όρους εκτέλεσης της προµήθειας ανάµεσα στον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θεωρούνται ως
απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, µε τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να
συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή ΝΑΙ
/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί την
προσθήκη παραποµπής.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραποµπή, εφόσον υπάρχει, στο συµπληρωµένο και
ψηφιακά υπογεγραµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

«Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών
της ∆ιακήρυξης, όπως αυτές
περιγράφονται λεπτοµερώς στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Τεχνικές
Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι»
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της ∆ιακήρυξης 10/2016 και
δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται
πλήρως µε όλους τους όρους και
απαιτήσεις αυτής καθόλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης»
Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε
γνώση των λοιπών όρων και
υποχρεώσεων της αρίθµ. 10./2016
∆ιακήρυξης και δεσµεύεται ότι τους
αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ
Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για
τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UV ΚΑΙ BR2 για την επίδραση της
ασφάλτου.
Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω :
o

Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες.

o

Όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να εξατµίζεται και να δίνει σταθερό υµένα.

o

Να συνεργάζεται µε τα γυάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π.ΧΡ.1,
τα οποία κατά την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος.

o

Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς
ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια την µέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα
διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά.

o

Να είναι καλά αναµεµειγµένα να µην κατακάθεται και να µην συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο
δοχείο µετά από περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε
ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.

o

Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση που δεν
µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της
κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου.

o

Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών.

o

Να έχει περιεκτικότητα σε ΤiΟ2 ≥13%κ.β.. Το ποσοστό ΤiΟ2 στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα
µε ASTM D1394- Αναγωγική µέθοδος JONES.

o

Na έχει ιξιώδες 70-80 ΚU (KRESS UNITS). Το ιξιώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562.

o

Na έχει χρόνο ξήρανσης (ΝΟ Pick-up TIME) ≤
σύµφωνα µε το ASTM D711.

o

Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3. H λεπτότητα των κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε
ASTM D1210.

o

Na έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 50 Kg.

20 min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία έγγραφα µε αποτελέσµατα εργαστηριακού
ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., για δείγµα γυάλινων
ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών.
Ο παραγωγός και η κωδική ονοµασία των γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών που θα
προσφερθεί από κάθε εταιρία, θα πρέπει να ταυτίζεται µε τα αναφερόµενα στα υποβληθέντα έγγραφα του
Κ.Ε.∆.Ε..
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται είναι:
Για την προµήθεια των γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1423 ΄΄Υλικά επίπασης, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και µείγµατα αυτών ΄΄ και κατά τα λοιπά
και η Π.Τ.Π. ΧΡ-1 (σε ότι αφορά µόνο τα γυάλινα σφαιρίδια).
Πρέπει να είναι διαφανή, καθαρά, από άχρωµο γυαλί, λεία, κατάλληλου σχήµατος, να µην περιέχουν φυσαλίδες
αέρος και να είναι κατάλληλα συσκευασµένα ώστε να µην εκτίθενται σε υγρασία.
Θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σύµφωνα µε τα πρότυπα κοκκοµετρική διαβάθµιση, ενώ το 80% της
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συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη
επίπλευσης όπως θα βεβαιώνεται και από υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού.
Επίσης θα πρέπει να προσκοµιστεί από τον κατασκευαστή και ∆ήλωση Συµµόρφωσης ΕΕ σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1423.
Όλα τα παραπάνω απαιτούµενα των ειδών θα δηλώνονται και µε υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας
που παράγει το υλικό και θα διαπιστώνονται και µε τον ποιοτικό έλεγχο µετά την παραλαβή της
προµήθειας.
Για όσες από τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις δεν µπορούν να πιστοποιηθούν από έγγραφο µε
αποτελέσµατα εργαστηριακού ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο _ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του Υπ.
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας που παράγει το υλικό.
Σε κάθε περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του χρώµατος θα πρέπει να καλύπτουν τις ισχύουσες
διατάξεις περί προδιαγραφών της Ε.Ε. και του ΥΠΕΧ∆Ε.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ΄ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, που
δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από
αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή ή αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση
οργάνου , µετά από απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Η εταιρεία παραγωγής του προσφερόµενου υλικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 90012000 ή ισοδύναµο.
3. Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης στο οποίο θα απαντώνται
µε την ίδια σειρά αναλυτικά όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.
4. Η συσκευασία των υπό προµήθεια χρωµάτων θα γίνει κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης µε τη ∆ΤΕ
Ενότητας. Σε κάθε περίπτωση το χρώµα θα συσκευάζεται σε καινούργια δοχεία ερµητικά κλεισµένα, και θα
πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά το είδος του περιεχοµένου, την ποσότητα, την ηµεροµηνία συσκευασίας και την
ηµ/νία λήξεως εντός της οποίας πρέπει να χρησιµοποιηθεί το χρώµα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ Τ.Ε. µε Β’ β
Κοζάνη, 25– 05 – 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆.Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. µε Β’ βαθµό

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. µε Β’ βαθµό

Κοζάνη, 25– 05 – 2015

Κοζάνη, 25 – 05– 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
……………………………………..
………………………………………………..,
………………………………………………..

Ηµεροµηνία:
Αρ. Πρωτ.:

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Σήµερα

την

____________

στην

Κοζάνη,

στo

γραφείo

του

…………………………………….

που

βρίσκεται

…………………………………………………………………………………………….. οι υπογεγραµµένοι :
Α) ……………………………., ………………………………….., ως αρµόδιος για την υπογραφή των συµβάσεων που συνάπτει Ο/Η
………………………………….., σύµφωνα µε ………………………………………...
Β)

______________________,

νόµιµος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

______________

που

εδρεύει

στο

_____________________________________, Τ.Κ. ________ και Α.Φ.Μ. ___________
1.

Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

2.

Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

3.

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". Όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.

4.

Το Ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης

& εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας

2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α).
5.

Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6.

Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/12) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

7.

Το Ν. 4155/13 (120/Α) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».

8.

Το Ν. 3979/11 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές διατάξεις».

9.
10.

Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4111/2013 (Α/18) µε τον οποίο κυρώθηκε η από τις 12/12/2012 (Α/240) πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περί
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προµήθειες ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθµού.

11.
12.
13.

Την αρίθµ. 11543/26-03-2013 σχετική µε το θέµα Εγκύκλιο 3 του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων του ΥΠ. ΕΣ
Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις.
Το Ν. 4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών
και άλλες διατάξεις

14.

Τον Ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15.

Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

16.

Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης».

17.

Την αρίθµ. 15278/15 Τροποποίηση και συµπλήρωση της αρίθµ. 13289/15 (Β/1716) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισµός ηµερήσιων & εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών & τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 13922/15 (Β/1806) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της
αρίθ. 13289/15 (Β/1716) Υ.Α .
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18.

Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί «Αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων
,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »

19.

Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L 76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε
τους Ν. 4055/12 & Ν. 4072/12.

20.

To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

21.

Το Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
68/Α/2007).

22.

Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει».

23.

Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της ∆ιοίκησης».

24.

Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
προσαρµογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

25.

Την αρίθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης

του

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων».
26.

Την αρίθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες & ∆ιαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» .

27.

Την αρίθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/Β) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο».

28.

Το αρίθµ. 60681/2494/25-05-2015 και 60686/2495/25-05-2015 έγγραφα της ∆.Τ.Ε της Π.Ε Κοζάνης.

29.

Τις αρίθ.136550/6231/05-11-2015 και αρίθ.136541/6230/05-11-2015 αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης ποσού
184.500,00€ & 61.500,00€ αντίστοιχα στον ΚΑΕ 9471.

30.

Την αρίθ. ……………. (Α∆Α ……………….) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 246.000,00 €.

31.

Την αρίθ. ……………. (Α∆Α ……………….) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
έγκρισης διενέργεις του διαγωνισµού.

32.

Την ανάγκη προµήθειας λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών για γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για
τις ανάγκες διαγράµµισης ντου Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

συµφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την προµήθεια
στον δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής ¨Προµηθευτή¨, ο οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους παρακάτω όρους και
συµφωνίες σύµφωνα και µε τους όρους της αρίθµ….. ∆ιακήρυξης και την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά, τις οποίες αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 1ο : ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΗΜΗ/ΚΙΛΟ

1
2
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Το είδος θα πληρεί τις νόµιµες προδιαγραφές σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία και τη διακήρυξη του διαγωνισµού
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Άρθρο 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της παρούσης σε τόπο που θα υποδειχθεί από
την αρµόδια υπηρεσία του ………………………………………………..Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή. Π
προµηθευτής θα πρέπει να ειδοποιήσει δύο ηµέρες πριν την παράδοση της προµήθειας την υπηρεσία. Η ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή…………………………………………………………
Η Επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο, να κάνει ποιοτικό έλεγχο (σε αρµόδιο εργαστήριο του
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι) του είδους µε βάση τις τεxνικές προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας. Τα έξοδα του ποιοτικού
ελέγχου βαρύνουν τον προµηθευτή συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή προβλεπόµενων
κυρώσεων (σχετ.αρθ.26 του Π.∆ 118/2007)
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης είναι……………………………..
Άρθρο 3ο : ΤΙΜΗ
Το κόστος της προµήθειας θα ανέλθει περίπου στο ποσό των ……………………………….€ πλέον ΦΠΑ και το συνολικό κόστος της
προµήθειας θα ανέλθει περίπου στο ποσό των……………………………………€, ο δε ΦΠΑ είναι …………………….

Άρθρο 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή θα γίνει µε βάση την εκάστοτε διαδικασία πληρωµής, η οποία ισχύει για κάθε Νοµικό πρόσωπο, µε την προσκόµιση των
ανάλογων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κάθε φορά κρατήσεις και φόρο εισοδήµατος, όπως
ισχύει σε κάθε φορέα.

Άρθρο 5ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσης σύµβασης εφαρµόζονται οι κείµενες περί προµηθειών διατάξεις. Για την
επίλυση τυχόν διαφορών η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυση κάθε διαφοράς που
απορρέει από την εκτέλεση της Σύµβασης σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση µη επίτευξης φιλικής επίλυσης της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την εµφάνιση της τα µέρη υπόκεινται
αποκλειστικώς για την επίλυσή τους στα δικαστήρια της Κοζάνης.

Άρθρο 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης η δεύτερη των συµβαλλόµενων προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής καθαρής
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό ___________________ εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της _________________
ποσού ___________ €.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι ως τις ____________ . (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) µήνες).

Για όλα τα λοιπά θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία της προµήθειας, η οποία πραγµατοποιείται µε τη Σύµβαση αυτή, ισχύουν:
1) Οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-07 τ.Α), ¨Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου¨, και
2) Οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95, τ.Α), ¨Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων¨.

Αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αποτελούν:
1) Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού
2) Το Παράρτηµα (Ειδικοί Όροι – Σύσταση)
3) Η Προσφορά (Τεχνική και Οικονοµική) του Προµηθευτή.
Η παρούσα σύµβαση ισχύει έως ότου εκπληρωθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.

- 34 -

Ύστερα από τα παραπάνω που συνοµολογήθηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, συντάχθηκε η παρούσα σε τρια (3) πρωτότυπα,
υπογράφεται νοµίµως από αυτά και λαµβάνει, τρία η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ένα ο Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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