ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- ΝΠ∆∆ Ταχ. ∆/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη

Θεσ/νίκη 16.12.2014
Αρ. Πρωτ. 3851

Α∆Α = 71ΦΣΟΞΧΣ-3∆5

Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 115
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 36η/2014
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προµήθεια ειδών βαµβακίνων υφασµάτινων υγείας
(Πάνας & Πάνας – βρακάκι) για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙ∆Η - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.
ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΙΙΙ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
IV. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ.
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ANTIKEIMENO ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ηµεροµηνία 23/1/2015
Ηµέρα Παρασκευή
Ώρα
10.00 π.µ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Κ.Μ.
Παπαρηγοπούλου 7 - Θεσσαλονίκη
Βαµβάκινα είδη υφασµάτινα υγείας (πάνα &
πάνα - βρακάκι)
00801

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ

14900

ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1311

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

18411000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

250.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ. (203.252,03 +ΦΠΑ)
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ κ΄ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
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Ένα (1) έτος µε δυνατότητα προαίρεσης ένα
(1) µήνα.
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του
Κέντρου & των Παραρτηµάτων .
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του
Κέντρου.
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του
Κέντρου.
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις.
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.
2198/94
19/12/2014
19/12/2014

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
Α) 1. Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της
µε αριθµό 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 31ης Μαρτίο 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
2. Τον Ν.∆. 469/74 περί του Λογισµικού των ΝΠ∆∆.
3. Τον Ν. 2362/95(ΥΕΚ247/τ.Α/27.11.1995) άρθρου 79-85 «περί ∆ηµόσιου
Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις.
4. Τον Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/1995) περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου
Τοµέα»,όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95(ΦΕΚ145/Α/1995)
«υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/Τβ/2-11-2011) «συγχώνευση Μ.Κ.Φ.»
6. Το αρ. 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιάρθρωση ∆.Τ. & Κ.Α. και Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
7. Το αρ.9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης Ν.Π.∆.∆.
(ΦΕΚ 16/Α΄/23-1- 2013)
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί
Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί
∆ικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.
10. Το Π∆ 370/95(ΦΕΚ 199/Α/14-9-195) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας περί κρατικών προµηθειών προς το Κοινωτικό ∆ίκαιο και
τροποποίησης αυτού Π∆105/00(ΦΕΚ 100/Α/17-3-2000).
11. Το Π∆ 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων των πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
12. Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005
σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.
13. Τον Ν.4038/2012(ΦΕΚ14Α/2012) αρ. 9 «συµπλήρωση του Π∆.118/07» &
αρ.10 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.4013/2011»
14. Τον Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/2012) αρ. 238 «τροποποίηση διατάξεων για
την αρχή δηµοσίων συµβάσεων (Ν4013/11) µε το οποίο επιβάλλεται
κράτηση 0,10% επί της αξίας των συµβάσεων».
15. Το αρ. 22 του Ν. 4144/2013 την περίπτωση δ «περί τροποποίηση του
αρ.68 τουΝ3863/10)
16. Τον Ν.3548/2007 «καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΨΑ΄68/20-32007).
17. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
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18. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74,26-8-2014) περί διοικητικής απλούστευσης
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και λοιπές διατάξεις.
19. Τον Ν.4281/2014 (τ.Α΄,ΦΕΚ 160-8/8/2014) µέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνική οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικονοµικών
και άλλες διατάξεις έχοντας υπόψη τ γεγονός ότι µέχρι τηνυπογραφή
διακήρυξης του διαγωνισµού δεν έχει πιστοποιηθεί η Υπηρεσία µας για την
πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισµών.
Β) 1. Την υπ΄ αριθµό 4ης/18-03-2014 (θέµα Ε.Η.∆) απόφαση του ∆.Σ.
(Α∆Α:ΒΙΥΞΟΞΧΣ-ΤΕΜ) για την έγκριση του προγράµµατος προµηθειών του Κέντρου
για τον ΚΑΕ 1311 ποσού 250.000,00 € για τα έτη 2014-2015.
2. Την υπ. αρ.18595/1255-8.7.2014 έγκριση ανάληψη υποχρέωσης
(Α∆Α:ΒΝ3ΚΛ-Τ1Ω) για τα έτη 2015-2016 σε βάρος πίστωσης των ΚΑΕ του
προϋπολογισµού του Κ.Κ.Π- Π.Κ.Μ για το έτος 2014 ποσού 42.000,00 € στον
ΚΑΕ 1311 και για το έτος 2015 ποσό 208.000,00€ στον ΚΑΕ 1311
3. Την υπ΄ αριθ. 9η/ 4.6.2014, θέµα 16ο , απόφαση του Κέντρου για τον ορισµό
των επιτροπών σύνταξης των τεχνικών
προδιαγραφών (Α∆Α:Ω9ΜΝΟΞΧΣ2ΑΑ).
4. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1362/4.9.2014 κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από την
επιτροπή.
5. Την υπ΄αρ. 17η/10.9.2014, θέµα 22ο, απόφαση του ∆.Σ. «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών πάνας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την δηµοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗ∆ΗΣ του πρωτογενούς αιτήµατος των
τεχνικών προδιαγραφών µε αρ. 14REQ002439222 2014-12-01.
7. Την υπ΄ αρ 25/10.12.2014 θέµα 10ο, απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει την
διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή (Α∆Α = Ω3ΜΣΟΞΧΣ-ΜΦΗ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για
την προµήθεια πάνας – βρακάκι µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
προσφορά στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή και στα επί µέρους
είδη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης & στον Ηµερήσιο Τύπο.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Π.Κ.Μ. – Παπαρηγοπούλου 7.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/1/2015
Ηµέρα Πέµπτη

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Προµηθειών Κέντρου
Κοιν. Πρόνοιας
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23/1/2015
Ηµέρα
Παρασκευή

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΕΙ∆Η – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»
Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.
ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΙΙΙ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
IV. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ.
6. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια πάνας – βρακάκι για την
κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει τα Παραρτήµατα:
Παράρτηµα Χ.Π. «Άγιος Παντελεήµων» (περιλαµβάνεται και το
Γηροκοµείο Κιλκίς)
Παράρτηµα Α.Α.Π. µε Α.Θ.
Παράρτηµα Α.Α.Α. µε Α. Σερρών (περιλαµβάνεται και το ΚΕ.ΠΕ.Π.
Σιδηροκάστρου) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της
διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη προσφορά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια
ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο της υπό ανάθεσης προµήθειας αλλά και επί µέρους είδη.
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Κεντρικής Μακεδονίας
που εδρεύει στην οδό
Παπαρηγοπούλου 7 , Θες/νίκη, και
το οποίο
προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.
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Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Οικονοµική Υπηρεσία
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Οι κ.κ. Τουρλούµη Αναστασία & Πολυζωίδης Σταύρος που παρέχουν σχετικές
µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-022634 ες. 115 &
2313-320045 Fax: 2310-000703 όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00).
∆ιακήρυξη
Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί
Όροι, το Μέρος Β: Αντικείµενο - Περιγραφή της Προµήθειας
και τα
Παραρτήµατα Ι: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, ΙΙ : Υπόδειγµα πινάκων
οικονοµικής προσφοράς και IΙΙ : Σχέδιο σύµβασης.
Προµήθεια:
Η προµήθεια του υπόψη είδους (πάνα – βρακάκι) , όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσης.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά
για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από
τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο
από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
Προµηθευτής
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα
Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην
παρούσα.
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Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση
του έργου στον Προµηθευτή .
Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα
της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής
και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων /
υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα
στην ελληνική γλώσσα.
Συµβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον (τους)
Προµηθευτή (ες) των ειδών και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την
διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική
Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση
της προκηρυσσόµενης προµήθειας.
Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο έχει συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή ή υπηρεσίας (µε τη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει
την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και
την παραλαβή των προκηρυσσόµενων ειδών
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Προµήθεια Πάνας – βρακάκι για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
προϋπολογισµού για την προµήθεια βαµβάκινων υφασµάτινων ειδών υγείας
(πάνας – βρακάκι) προϋπολογισµού 250.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ (203.252,03 +ΦΠΑ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά
είδος.
Γίνονται δεκτές προσφορές
µέρους είδη.

για το σύνολο της προµήθειας αλλά και για επί

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του
αναδόχου περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσης.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Οι δαπάνες της προµήθειας θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Κέντρου.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (203.252,03 +ΦΠΑ)
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής
Μακεδονίας
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Παπαρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2313-022634
Φαξ : 2313-000703
Site : www.kkp-km.gr
Πληροφορίες : Τουρλούµη Αναστασία & Πολυζωίδης Σταύρος.
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους που προβλέπονται στο
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 που είναι σε ισχύ σύµφωνα µε το αρ. 199 παρ. στ΄2
ε του ν. 4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για
δηµοσίευση :
1. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την
19.12.2014.
2. Στον Ελληνικό Τύπο την 19.12.2014.
3. Ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων.
4. Στην Ιστοσελίδα του Κέντρου.
5. Στο www.eprocucement
6. Στις εταιρείες αποδελτίωσης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση της διακήρυξης στις
παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το
αναρτηµένο κείµενο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων
και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία
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∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του
διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και
οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις
(4) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα
ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την
22/1/2015
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30 στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής, Παπαρηγοπούλου 7, Θες/νίκη.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή επί της οδού
Παπαρηγοπούλου 7, Θες/νίκη , ΤΚ 54630 –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ την 23/1/2015
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Α.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 12.
12.1 Ο παρών διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 23/1/2015 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
στην Θεσσαλο- νίκη και στην οδό Παπαρηγοπούλου 7. Ο ενδιαφερόµενοι
προµηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους ή να
τις αποστείλουν µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, που θα αναγράφει όλα
τα απαιτούµενα, από την παρούσα στοιχεία, στην Υπηρεσία Προµηθειών του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Οδός Παπαρηγοπούλου 7, 2ος Όροφος ΤΚ
54630, Θεσσαλονίκη, έγκαιρα και µε ευθύνη τους, µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα του διαγωνισµού, 22/1/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.µ. για να τύχουν συµµετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
12.2 Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, καµία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγιστεί, ως εκπρόθεσµη και θα
επιστρέφεται.
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12.3 Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός
καλά σφραγισµένου φακέλου στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται
ευκρινώς, τα κάτωθι:
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό δηλ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΚ
54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Γ) Ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και
το αντικείµενο της διακήρυξης.
∆) τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυµία, η
ταχυδροµική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) και ο
αριθµός τηλεοµοιότυπου (FAX), (ως επιλογές τρόπου επικοινωνίας).
∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον
προµηθευτή, αλλά από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, στον κυρίως φάκελο
θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία τους, τόσο για τον προµηθευτή, όσο και για
τον εκπρόσωπό του. Ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος εκάστου συµµετέχοντος
θα φέρει αντίγραφο των νοµιµοποιητικών του εγγράφων και εκτός φακέλου
προς διευκόλυνση της Επιτροπής. Όλα τα ανωτέρω θα αναγράφονται και στους,
εντός του κυρίως φακέλου, επί µέρους σφραγισµένους φακέλους µε τις
ενδείξεις:
Α) «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
13.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν :
Α. Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισµοί.
Β. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινές προφορές.
Γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της
Ε.Ε.
13.2. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ∆ηµοσίου µε Απόφαση
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ.
Ο προσφέρων οφείλει να καταρτίσει την προσφορά του και όλους τους φακέλους
σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπα και µια σειρά φωτοαντιγράφων), όλα υπογεγραµµένα από τον ίδιο ή από τον (εγγράφως αποδεδειγµένα) νόµιµο εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό του και να την υποβάλλει ως ακολούθως:
14.1 Εντός του σφραγισµένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν
τρεις (3) σφραγισµένοι φάκελοι µε της ενδείξεις:

Α) «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου (άρθρο 12 παρ. 12.3).
 Εντός του σφραγισµένου φακέλου (Α)
θα τοποθετηθούν όλα τα
απαιτούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής:
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 4.064,00 €
14.1.1.α Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δύνανται να εκδίδονται από
πιστωτικό ίδρυµα του εξωτερικού, αναγνωρισµένο από την Τράπεζα Ελλάδος οι
οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και το σχετικό για την αναγνώριση
έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
14.1.1.β Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
14.1.1.γ Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την
παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
14.1.1.δ Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και να περιέχει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
75 τ.Α΄1986) στην οποία :
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
(β) Να δηλώνεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
διαγωνισµού.
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(γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα της προσφοράς τους οι υποψήφιοι:
Ι. ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο
αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητα ή για κάποιο αδίκηµα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
απάτης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
ΙΙ. ∆εν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί
σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
ΙΙΙ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ΙV. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους.
V. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
VI. Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 16 παρ. 16.2 της
παρούσας διακήρυξης.
VII. ∆εν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά
παράβαση των άρθρων 138 & 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας καθώς
επίσης ότι σε περίπτωση που απασχολούν αλλοδαπό προσωπικό αυτό βρίσκεται
νόµιµα στην Ελλάδα.
VIIΙ. ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας στην επιχείρηση και ότι
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου σε
κανένα στάδιο.
ΙΧ. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης τους οποίους έλαβαν γνώση και τους οποίους
αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Χ. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ακριβή και αληθινά.
ΧΙ. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικό µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισµού.
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ΧΙΙ. ∆εν έχει ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά
την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές
σχετικά µε την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
ΧΙV. Ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.
(δ) Η έγγραφη δήλωση του άρθρου 17, της παρούσης εάν απαιτείται.
Στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής . Οι παραπάνω δηλώσεις ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σ΄
αυτήν ηµεροµηνία αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς ή
της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει.
3. ∆ικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής.
(α) Υ.∆. ότι δεν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο
αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 153 τουν. 4281/2014. Επίσης να δηλώνει
τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών.
(β) Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για την
εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ISO 14001: 2004 ή ισοδύναµο.
(γ) Υ.∆. ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 154
του ν. 4281/2014 και τα έγγραφα της σύµβασης.
(δ) Υ.∆ ότι θα είναι σε θέση, εφ΄ όσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση να
παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και
δηλώσεις που περιλαµβάνει στην δήλωσή του.
4. ∆ικαιολογητικά για την οικονοµική
επάρκεια.

χρηµατοοικονοµική & τεχνική

Ι. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών
συνολικού κύκλου εργασιών, ίσο ή ανώτερο µε το 150% του προϋπολογισµού
της προκήρυξης. (375.000,00 €).
ΙΙ. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
ΙΙΙ. Υ.∆. ότι διαθέτει την απαραίτητη δοµή και οργάνωση για την εκτέλεση της
προµήθειας και έχει αναλάβει κατά τα τελευταία 3 έτη µία συνολικής
συµβατικής αξίας ίσης ή ανώτερης µε το 150% του προϋπολογισµού της
προκήρυξης.
IV. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των δύο
τελευταίων ετών, του προκηρυσσοµένου είδους µε µνεία για κάθε παράδοση:
• του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα
• της ηµεροµηνίας παράδοσης
• του ποσού παράδοσης.
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V. Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για την
διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε τον διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008
ή ισοδύναµο.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τα νόµιµα παραστατικά
εκπροσώπησης.
 Εντός του σφραγισµένου φακέλου (Β) θα τοποθετηθούν, επί ποινής
αποκλεισµού, όλα τα απαιτούµενα από την διακήρυξη τεχνικά στοιχεία
δηλ. τα πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στην συνηµµένη
κατάσταση υλικών της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης , συµπληρωµένος ο πίνακας οικονοµικής προσφοράς
χωρίς τιµές, και τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 της παρούσης.
 Εντός του σφραγισµένου φακέλου (Γ) θα τοποθετηθούν, επί ποινής
αποκλεισµού, όλα τα απαραίτητα οικονοµικά στοιχεία, όπως τιµές
µονάδας, ποσότητες, ολικές τιµές προ ΦΠΑ και τιµές µε ΦΠΑ σύµφωνα
µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς, που είναι αναγκαία
για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε όλους τους φακέλους (∆ικαιολογητικά – Τεχνικά – Οικονοµικά) θα υπάρχει
πίνακας περιεχοµένων οι δε σελίδες θα είναι αριθµηµένες και υπογεγραµµένες
από τους προµηθευτές ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους.
4.1 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας διατηρεί το δικαίωµα κατά την επεξεργασία
των προσφορών του παρόντος διαγωνισµού να καλέσει τους συµµετέχοντας για
παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων που σε καµία περίπτωση δεν θα
διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, δεν θα συνιστούν συµπλήρωση
οιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς τους, τα οποία θα αποστέλλονται εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
4.2 Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.
4.3 Οι προσφορές δεσµεύουν τους συµµετέχοντας για εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 15. ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
15.1. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις
προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό θα πρέπει να είναι συνταγµένα
ή επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα και νοµίµως σφραγισµένα
και υπογεγραµµένα από τα συµµετέχοντα φυσικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο στην χώρα εγκατάστασής τους/του.
Περαιτέρω πρέπει να προσκοµίζονται και τα επίσηµα έγγραφα µε τα οποία
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διαπιστώνεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας από τα ανωτέρω
πρόσωπα.
15.2. Ειδικά για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που συντάχθηκαν από
δηµόσια αρχή εγκαταστηµένη σε συµβαλλόµενη χώρα της Σύµβασης της Χάγης
σύµφωνα µε το αρθ. 1 του ν. 1497/1984 (Κύρωση Σύµβασης) απαιτείται να
φέρουν την επισηµείωση apostille, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στον
κράτος που βρίσκεται εγκαταστηµένη η δηµόσια αρχή που εξέδωσε το έγγραφο,
συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
15.3. Η µη συµµόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόµενα στο παρόν
άρθρο έχει ως συνέπεια την απόρριψη αυτής.
15.4. Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισµό θα γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα σε όλα του τα στάδια.
A.5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.5.1 Η αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση των τιµών γίνεται
δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και όσων έχουν
υποβάλλει προσφορά ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Α.5.2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς και µονογράφονται από την
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά
φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν
προσφορά καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν και των
αποτελεσµάτων του ελέγχου τους σε πρακτικό το οποίο συντάσσει.
Α.5.3. Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση που θα διενεργηθεί είτε αυθηµερόν,
ευθύς αµέσως µετά το πέρας της δηµόσια συνεδρίασης είτε σε επόµενη ηµέρα
διενεργείται η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών. Στην διαδικασία αυτή
ελέγχεται η πληρότητά τους, η κανονικότητά τους καθώς το
αποτέλεσµα της διαδικασίας της πρακτικής δοκιµασίας των προϊόντων
από το αρµόδιο τµήµα του Κέντρου. Σε περίπτωση ασυµφωνίας της
τεχνικής προσφοράς
µε τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης ή της
απόρριψης του προϊόντος από την πρακτική δοκιµασία το αρµόδιο όργανο
εισηγείται τον αποκλεισµό του προσφέροντα από την συνέχεια της διαδικασίας
και εκδίδει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές.
Α.5.4. Τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
επικυρώνονται µε απόφαση του αναθέτοντος φορέα η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλειά του (φορέα) στους προσφέροντες.
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Α.5.5. Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές να προσέλθουν σε συγκεκριµένη
ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Οικονοµικές
προσφορές προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές (ασυµφωνία
τεχνικής προσφοράς – πρακτική δοκιµασία) δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Α.5.6. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται παρουσία των
προσφερόντων που προσκλήθηκαν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
Ακολουθεί ο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας των οικονοµικών
προσφορών και η κατάταξη των προφορών µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται µε την σύνταξη του πρακτικού του αρµοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
16.1. Μεταξύ ισοδυνάµων οικονοµικά προσφορών, θα ανατίθεται ισοµερώς η
προµήθεια, στους αναδόχους µε τις ισοδύναµες προφορές. Η επιλογή του
τρόπου ανάθεσης ανήκει αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας.
16.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν µε βεβαίωση
παραλαβής και οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όλων
των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. Τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής.
(α) Οι Έλληνες πολίτες.
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι
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ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων των ανωτέρω περιπτώσεων παρ. 2,3,4 εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα
διενέργειας τους διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης.
(β) Αλλοδαποί .
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του παραπάνω
εδαφίου (α) παρ. 1.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
υπό άλλη κατάσταση ή διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
4.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
5. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, της χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή
σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
(γ) Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά :
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) αντίστοιχα.
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Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του νοµικού
προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά:

-

τους διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. &
ΕΠΕ.
- τον νόµιµο εκπρόσωπο 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 τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει η µη υποβολή αίτηση λύσης
καθώς και 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). Επί
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά εκκαθάρισης εκδίδονται:
- όσον αφορά την µη υποβολή αίτησης λύσης, από το αρµόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας.
- όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρω 7α.1.ια & 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 εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιούχων εταιρειών
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & 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 τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω
εδαφίου (α) παρ. 1.
2. Τα δικαιολογητικά των παρ. 2,3 του εδαφίου (α) εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των παρ. 2,3 & 4 του εδαφίου (β) εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της παρ. 2 του
εδαφίου (γ).
3. Βεβαίωσης αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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(ε) Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην
παραπάνω Υ.∆. θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
παραπάνω νοµικές καταστάσεις.
16.3. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την προσκόµισή τους.
16.4. Εάν δεν προσκοµιστούν ή εάν υπάρχουν ελλείψεις σ΄ αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να
τα συµπληρώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν.
16.5. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην ανωτέρω παραγράφους η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή που προσφέρει αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Στην
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα παραπάνω, η κατακύρωση
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω
καθ΄ εξής. Αν κανένας από του 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 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των ως άνω παραγράφων
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Στον ή στους ανάδοχους που θα γίνει η κατακύρωση της εν λόγω προµήθειας,
θα σταλεί ανακοίνωση που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία.
Α) τα υπό προµήθεια υλικά,
Β) την τιµή,
Γ) την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών, και,
∆) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
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Η σύµβαση θα είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα.
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι για την προµήθεια «ΕΙ∆ΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΙΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΝΑΣ – ΒΡΑΚΑΚΙ)»,
όπως στο
συνηµµένο παράρτηµα.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
µερικά ή για όλα τα είδη της διακήρυξης. Σε περίπτωση προσφοράς για µέρος
των ειδών της προκηρυχθείσης ποσότητας ο συµµετέχων, επί ποινή
αποκλεισµού, θα δηλώνει αυτό µε χωριστή έγγραφη δήλωση κατά την
υποβολή της προσφοράς του, στον φάκελο των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ.
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν
δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός
από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που
αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή µε τρία
δεκαδικά ψηφία.
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας
για κάθε είδος. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και
δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται
ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
5. ∆εν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του
χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος
της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.

20

9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η συνολική τιµή προσφοράς για την υλοποίηση της προµήθειας, χωρίς
ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
11. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη
απορρίπτονται.
12. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.
13. Προσφορά που θα δοθεί τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να προσκοµίσουν, επί ποινή απόρριψης:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν:
(α) την Χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρονται.
(β) το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο είδος.
(γ) τον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω εργοστασίου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου µε την οποία
θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση
όπως στον συνηµµένο παράδειγµα. (Παράρτηµα IV ).
Σηµειώνεται ότι το στοιχείο (2) θα υποβάλλεται µόνο στην περίπτωση κατά
την οποία οι προσφέροντες δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά µερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι τα προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι
γνήσια και φέρουν γνήσιες υπογραφές.
Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την προστασία του συγκεκριµένου
υλικού από τους κινδύνους µεταφοράς(ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς) και
επ΄ αυτής θα αναγράφεται η σύµβαση ή και ο κωδικός αριθµός το υλικού.
Τα δικαιολογητικά αυτού του άρθρου θα βρίσκονται στο φάκελο της
τεχνικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ.
1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
στις αποθήκες των
Παραρτηµάτων του Κέντρου, όπως αναφέρεται στο Α΄µέρος Α.1
άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό
αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .
3. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ΄
όσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος.
4. 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. Όταν το υλικό
κρίνεται απορριπτέο ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει,
άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
5. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση
χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.
1. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη
(περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της
προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά την κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών.
Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται
σχετικά παρακάτω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και η
παραλαβή των υλικών , καθώς και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην (3)µελή Επιτροπή, που
διορίζεται προς τούτο από τη ∆ιοίκηση για κάθε Παράρτηµα χωριστά .
3. Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού,
παραλείψεις πληµµελούς εργασίας κ.α. ,εκπρόθεσµη παράδοση,
επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, 0,05% επί του
συµβατικού τιµήµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ή ανάλογα µε την
βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε την ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε
κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύµβαση
και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Κέντρο µετά
από προηγούµενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά
τρόπο επαρκή την παράβαση.
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το
Κέντρο αζηµίως για αυτό.
6. Για τους λόγους που αναφέρονται στη σύµβαση καταπίπτουν ταυτόχρονα
οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και
την οικεία σύµβαση .
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ΑΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Τα σχετικά τιµολόγια θα εξοφλούνται εντός 90 ηµερών µε την
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, δηλ.
 Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική
ενηµερότητα)
 Φορολογική ενηµερότητα.
 Πρωτόκολλο (τµηµατικής ή οριστικής) ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής.
 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
 Τιµολόγιο του προµηθευτή.
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
2.
3.

Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση που δεν είναι υπεύθυνη.
Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις .
όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ .
Τον Προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν
οι οποίες είναι οι εξής:
Φόρος 4%
Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10% και κράτηση χαρτοσήµου και ΟΓΑ
χαρτοσήµου.
Όλες οι προαναφερόµενες κρατήσεις επιβάλλονται επί της καθαρής αξίας του
τιµολογίου.
ΑΡΘΡΟ 24. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος µε δυνατότητα
προαίρεσης έναν (1) µήνα, µε µονοµερή απόφαση του ΚΕΝΤΡΟΥ.
H δαπάνη για την προµήθεια της υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1311 του
προϋπολογισµού εξόδων του Κέντρου οικονοµικού έτους 2014 και 2015.
Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και της
οικείας Σύµβασης.

Α.6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να
συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των υποψηφίων και
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών το δικαίωµα. Εγγυήσεις
που δίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και µε
ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Το ύψος εγγυητικής συµµετοχής ισούται µε το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια όσο και η
ισχύς προσφοράς + ένα (1) µήνα.
Γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπει το
προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των υλικών, αρκεί η εγγύηση να
καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία των υλικών της διακήρυξης που
προσφέρονται.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό για
όλα τα είδη της διακήρυξης ανέρχεται σε 4.064,00 € .
Η προϋπολογιζόµενη αξία έχει εκτιµηθεί και αναφέρεται στην διακήρυξη
συνολικά και κατά είδος. (Στο παράρτηµα Β)
Τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που δεν θα είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από µετάφραση του ιδίου
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Με τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να κατατίθεται το κύριο σώµα της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Φ/Α επικυρωµένα ή FAX ή οτιδήποτε άλλα
έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού µέσω εκπροσώπου η
εγγυητική επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής των προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον
διαγωνισµό και στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προµήθεια επιστρέφεται
µετά την υπογραφή της ή των συµβάσεων που θα προκύψουν και
παραλαµβάνεται µε ευθύνη αυτών.
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης
µε την υπογραφή της σύµβασης κατακύρωσης και εντός είκοσι (20)
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης της
αναγγελίας κατακύρωσης, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ.
2. Η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης θα ισχύει µέχρι επιστροφής
της.
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ΑΡΘΡΟ 27. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του προµηθευτή
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση δεν
είναι δυνατή.
Α.7. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το Κέντρο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων
του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
2. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων, το Κέντρο µπορεί να ζητήσει αύξηση
των ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της προϋπολογισθείσης αξίας
µέχρι και 20%, εφόσον κριθεί σκόπιµο µε την ίδια ακριβώς τιµή.
3. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν την δαπάνη του ενδεικτικού
προϋπολογισµού θα απορρίπτονται.
4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης , ο Προµηθευτής θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να
λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την
εκτέλεση της προµήθειας.
5. Τα πάσης φύσεως παραρτήµατα,
πίνακες και υποδείγµατα που
περιέχονται στο σώµα της παρούσης διακήρυξης αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά
µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής
της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να
επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια
που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη.
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα
δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί
στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και
µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια
και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΜΕΡΟΣ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Να διαθέτουν ειδικά σχεδιασµένο ανατοµικό σχήµα για µεγαλύτερη και
τέλεια εφαρµογή.
2. Να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσεως για να
µην καταστρέφεται η πάνα µε το άνοιγµα.
3. Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και πλαϊνές ασπίδες προστασίας
για την αποφυγή διαρροών.
4. Να έχουν οµοιόµορφα κατανεµηµένο ειδικά κατασκευασµένο
υπεραπορροφητικό πυρήνα για ενισχυµένη συγκράτηση υγρών και
τέλεια απορροφητικότητα.
5. Να είναι καλυµµένη η απορροφητική µάζα µε υδρόφιλο λεπτό απαλό
φύλο προσφέροντας εξαιρετικά λεπτή και απαλή επιφάνεια διατηρώντας
στεγνό το δέρµα.
6. Η υδρόφιλη επιφάνεια να καλύπτει όλη την περιφέρεια του ατόµου.
7. Να είναι υποαλλεργικά.
8. Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία τσάντας έως 30 τεµάχια τοποθετηµένα
σε εξωτερικό κιβώτιο.
9. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO και σήµανση CE το πιστοποιητικό του
οποίου θα συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.
10. Να δοθεί χωριστά τιµή σε κάθε µέγεθος πάνας.
11. Όλες οι προσφερόµενες πάνες θα πρέπει να φέρουν τον αριθµό
καταχώρησης και άδειας λειτουργίας τους κατασκευαστή προϊόντος.
12. Να προσδιορίζεται µε σαφήνεια το βάρος, η απορροφητικότητα, η
συσκευασία και γενικά οι τεχνικές προδιαγραφές τους.
13. Απορροφητικότητα 3.000 ml και βάρος 150 gr. και άνω.
Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύονται µε την προσκόµιση
σχετικού υλικού τεκµηρίωσης (τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια,
πιστοποιητικά) τα οποία θα περιλαµβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.

26

Προσκόµιση δειγµάτων
ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ2
70-125 cm – 150 gr.

Τρείς (3) κούτες

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 3
115-160 cm -160 gr

Τέσσερις (4) κούτες

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 4
130-170 cm – 180 gr.

Τρείς (3) κούτες

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ SMALL 65-85 cm
Μία (1) κούτα
ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ MEDIUM 80-110cm
ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ LARGE 100-135 cm

Μία (1) κούτα
Μία (1) κούτα

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ EXTRA LARGE 120- 160 cm

Μία (1) κούτα

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior No 2

Μία (1) κούτα

4 – 9 Kg

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior No 4 9-11 Kg

Μία (1) κούτα

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior No 5 11 – 25 kg

Μία (1) κούτα

ΠΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟ 5,6,7,

Μία (1) κούτα

ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 2

Μία (1) κούτα

Τα παραπάνω δείγµατα θα κατατίθενται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας, Παπαρηγοπούλου 7 2ος όροφος.
Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν και επί πλέον δείγµατα εφ΄
όσον αυτό ζητηθεί για την πρακτική δοκιµασία.
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2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ2
70-125 cm – 150 gr.

ΚΙΛΚΙΣ

ΣΕΡΡΕΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

5.000 τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 3
115-160 cm -160 gr

174.000 τεμ.

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ 4
130-170 cm – 180 gr.

2.000 τεμ.

31.000

«

1.100 τεμ.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24.000 τεμ.

30.100 Χ 0,3

37.000

«

48.000 «

290.000 Χ 0,4

48.500

«

49.500 «

100.000 Χ 0,5

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ SMALL 65-85 cm

4.000

«

4.000 Χ 0,65

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ MEDIUM 80110cm

2.500

«

2.500 Χ 0,68

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ LARGE 100-135
cm

1.500

« Σέρρες

1.500 Χ 0,73

ΠΑΝΑ – ΒΡΑΚΑΚΙ EXTRA LARGE
120- 160 cm

2.000

«

2.000 Χ 0,75

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior
No 2 4 – 9 Kg

8.000

«

8.000 Χ 0,24

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior
No 4 9-11 Kg

8.000

«

8.000 Χ 0,27

ΠΑΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ junior
No 5 11 – 25 kg

9.000

«

9.000 Χ 0,28

ΠΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟ 5,6,7,

6.000 τεμ.

6.000 Χ 0,30

ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 2

1.000 τεμ.

1.000 Χ 0,80

ΣΥΝΟΛΟ

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο ΦΠΑ.
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
α/α
1.
2.

Είδος
Πάνες ενηλίκων large No 3 115-160 cm
Πάνες ενηλίκων extra large Νο 4 130-170 cm

Τεμάχια
174.000
2.000

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
α/α
1.
2.

Είδος
Πάνες ενηλίκων large No 3
Πάνες ενηλίκων medium No 2

Τεμάχια
31.000
5.000

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Είδος
Πάνα – βρακάκι small 65 – 85 cm
Πάνα – βρακάκι medium 80 – 110 cm
Πάνα – βρακάκι large (70 Kg) 100 – 135 cm
Πάνες – βρακάκι extra large 120-160 cm.
Πάνες ενηλίκων medium No 2 70 – 110 cm
Πάνες ενηλίκων large No 3 85 – 125 cm
Πάνες ενηλίκων extra large > 125 cm
Πάνες με αυτοκόλλητο junior No 3 4-9 Kg.
Πάνες με αυτοκόλλητο junior No 4 9 – 11 Kg.
Πάνες με αυτοκόλλητο junior No 5 11 – 25 kg.

Τεμάχια
4.000
2.500
1.500 (Σέρρες)
2.000
1.100
37.000
48.500
8.000
8.000
9.000

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Α.Π. με Α.Θ.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Είδος
Πάνα ενηλίκων Νο 2 150 gr.
Πάνα ενηλίκων Νο 3 160 gr.
Πάνα ενηλίκων Νο 4 180 gr.
Πάνα παιδική Νο 5,6,7
Πάνα – βρακάκι ενηλίκων με λάστιχο Νο 2
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Τεμάχια
24.000
48.000
49.500
6.000
1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30
Ονοµασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός
……. αριθµός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,]
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό
της….…………. για προµήθεια πάνας βρακάκι αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν
λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30
Ονοµασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....
ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης
εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της µε αριθµ……… σύµβασης που θα υπογραφεί µαζί σας για την
προµήθεια…………………..(αρ. δ/ξης……/…../….) για την κάλυψη των αναγκών του
Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας προ
ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα
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Τιμή
Μονάδας
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή
Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική Τιμή
με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αρ…………

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………………………………………..

Συµβατικού τιµήµατος …………………………€ + ΦΠΑ
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Αφενός
H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόµιµα για την
υπογραφή της παρούσας από τον …………………..………, και το οποίο στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *,
έχει αριθµό φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας,
σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως
«ο Προµηθευτής»,
Λαµβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την
προµήθεια ……………….».
2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του
προµηθευτή , που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης
διακήρυξης.
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον
Προµηθευτή
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του
αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.
∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προµήθειας
στον
Προµηθευτή σχετικά µε την υλοποίηση της Προµήθειας.
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.
Προµήθεια: Υφασµάτινων (βαµβάκινων) ειδών υγείας (πάνα – βρακάκι).
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Ηµέρα: Η ηµερολογιακή ηµέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Προϊόντων: Το αρµόδιο συλλογικό
όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη
για την καλή εκτέλεση των όρων της προµήθειας και την παραλαβή του ειδών (τµηµατική
– οριστική).
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά είδη που ο Προµηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει
να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που
αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που
ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος
συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης
ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
Προσφορά: Η από …………………….. προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη
για την εκτέλεση της προµήθειας , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του
Προµηθευτή .
Συµβατικό τίµηµα: το συµβατικό αντάλλαγµα για την προµήθεια των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει, έναντι
της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προµήθεια «Υφασµάτινων
(βαµβακίνων) ειδών υγείας (Πάνας – βρακάκι). Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή , σε συνδυασµό µε τους όρους της από
…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ................... απόφαση κατακύρωσης
της Αναθέτουσας Αρχής.
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Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει
ΑΡΘΡΟ 3

………………...

ΕΙ∆Η & ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
Προϊόντα και τιµές κατακύρωσης……………………………

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ.
Έχει διάρκεια ενός (1) έτος και ορίζεται από …………………….. έως …………………… µε
δικαίωµα προαίρεσης (παράτασης) ενός (1) µήνα µε µονοµερή δήλωση του Κέντρου προς
τον Προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παρ.3 της διακήρυξης και
µε τα παρακάτω:
• Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Προµηθευτή υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του
συµβατικού τιµήµατος.
• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα
Αρχή.
• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Προµηθευτή αν
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση
κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 21 της
διακήρυξης.
• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται
στη σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.
• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της
Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα
παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή του Προµηθευτή θα ενεργείται µετά την υποβολή των τιµολογίων και την έκδοση
από την Μονάδα & θεώρηση των Χ.Ε. από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κανονικά µέσα εξήντα (90) ηµέρες από την έκδοσή του, καµία όµως αξίωση δεν µπορεί να
υπάρχει από τον Προµηθευτή για την καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη
µε αριθµό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού
…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα
αµοιβής του Προµηθευτή , χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την
επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την
έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα
µε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προµηθευτή
σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε
διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.
2. Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και
να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Προµηθευτής
εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που
προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο σε σχέση ,µε την
µεταφορά και παράδοση των συµβατικών ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο Προµηθευτής θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα
αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος
ή το σύνολο της προµήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Ο Προµηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας και
διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Προµηθευτής µεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την
εκτέλεση της παρούσας προµήθειας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Προµηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της
παρούσας προµήθειας, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την
εκτέλεση της προµήθειας αυτής. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα
δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε την Προµήθεια , αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε
άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την
Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον
Προµηθευτή , η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων
«περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις
άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί
καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή,
κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προµηθευτή κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Προµηθευτής , µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα
τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προµηθευτής µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί
για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Προµηθευτή , ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και
εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Προµηθευτής αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή, διαφορετικά, µε την
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του
συνόλου της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Προµηθευτή σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον………………………….). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται
καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι
λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της καθώς και η
πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο
Προµηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των
οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση µε τον
Προµηθευτή µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προµηθευτής πέραν της
αµοιβής για την προµήθεια, που έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών
προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς
παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της
παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
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περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή
και ρητή συµφωνία των µερών χωρίς την µεταβολή του συνολικού οικονοµικού
αντικειµένου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και στο µέτρο µόνο που
δεν υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας και
κατακυρωθείσας κατ΄ είδος δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της
προµήθειας , γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από …………………. διακήρυξη του σχετικού
διαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου
αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση
ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύµβαση
β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για
την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη
παρούσα σύµβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο κ.……………………….,
κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: ……. ……………… , fax ……. ……………..,
210 …………………..
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά
στη διεύθυνση αυτή ή µε φαξ.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη,
να προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ένα
(1) έλαβε ο Προµηθευτής και δύο (2) το ΚΕΝΤΡΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV . ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η εταιρεία …………………………(επωνυµία) ως κατασκευάστρια των υλικών που
περιλαµβάνονται στην προσφορά του συµµετέχοντα προµηθευτή………………………..
(επωνυµία), δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας για το ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ σε περίπτωση
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ………..(αρ. ∆ιακ……../…./…..)
στον ως άνω συµµετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδουµε την παρούσα.

(τόπος & ηµεροµηνία)
Για την εταιρεία

(υπογραφή)
------------(ονοµατεπώνυµο)

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας

Για την απόδειξη της πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος την παρούσα, θα
προσκοµίζονται τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας που εκπροσωπεί.
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας επιφυλάσσεται της άσκησης του δικαιώµατος που
ορίζεται στο άρθρο 14.1.2 της διακήρυξης.
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