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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 58η/2015
B΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά.
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ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Ημερομηνία: 20.1.2016
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ
Ώρα : 9.00
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Κ.Μ.
Παπαρηγοπούλου 7 ‐ Θεσσαλονίκη
Είδη Καθαριότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

02701

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

17000

ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1381

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39830000‐9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

141.523,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(115.059,54 + ΦΠΑ)
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, με ΕΝΑ (1) μήνα παράταση.

ΧΡΟΝΟΣ κ΄ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου &
των Παραρτημάτων .
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου &
των Παραρτημάτων .
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κέντρου &
των Παραρτημάτων .
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ
ΦΕΚ
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Παρασκευή 11.12.2015

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
Α) 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 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.Δ. 469/74 περί του Λογισμικού των ΝΠΔΔ.
3. Τον Ν. 2362/95(ΥΕΚ247/τ.Α/27.11.1995) άρθρου 79‐85 «περί Δημόσιο Ελέγχου δαπανών
του Κράτους» και άλλες διατάξεις.
4. Τον Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 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 Δ.Τ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας».
7. Το αρ.9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 16/Α΄/23‐1‐
2013)
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10‐7‐2007), περί Κανονισμού Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/30‐9‐2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30‐09‐2010) περί Δικαστικής
Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων,
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665.
10. Το ΠΔ 370/95(ΦΕΚ 199/Α/14‐9‐195) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας περί
κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο και τροποποίησης αυτού ΠΔ105/00(ΦΕΚ
100/Α/17‐3‐2000).
11. Το ΠΔ 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.Δ. 82/96 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Ελληνικών
Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου 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 ΠΔ.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 Δημοσίου στο Νομαρχιακό
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΨΑ΄68/20‐3‐ 2007).
17. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15‐9‐2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
18. Τον ν. 4155/29.5.2015 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013)
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18. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74,26‐8‐2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του
Δημοσίου 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»
20. Τον Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης….» άρθρο 27 & άρθρο 37.

Β)
1

2

3
4
5

6
7

Την υπ΄ αριθμό 1ης/14‐01‐2015 (θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ.
(ΑΔΑ: 6ΣΕΞΟΞΧΣ‐ΚΘ1 ) για την έγκριση του προγράμματος προμηθειών του
Κέντρου για τον ΚΑΕ 1381 .
Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 1381 για τo έτος
2016 142.000,00 € Αρ. πρωτ. 52075/2018/26.11.2015 – ΑΔΑ ΩΛΡΔ465Θ1Ω‐
ΘΡΔ.
Την υπ΄ αριθ. 9η/ 4.6.2014, θέμα 16ο , απόφαση του Κέντρου για τον ορισμό των
επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ:Ω9ΜΝΟΞΧΣ‐2ΑΑ).
Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1090/1.4.2015 κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών από την
επιτροπή.
Την υπ΄αρ. 13η/7.4.2015 , θέμα 10ο, απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών Ποσοτήτων & προϋπολογισμού ειδών καθαριότητας του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Την δημοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος των
τεχνικών προδιαγραφών με αρ. 15REQ003452844 2015‐12‐08
Την υπ΄ αρ. 37/6.11.2015, θέμα 13ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ= 7Δ0ΧΟΞΧΣ‐ΒΦ4)
με την οποία εγκρίνεται ο Β΄ Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών
καθαριότητας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 115.059,54 + ΦΠΑ (141.523,23
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το έτος 2016.
Η προμήθεια αφορά τμηματική αγορά.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14.1.2016 ημέρα
Πέμπτη & ώρα 15.00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και
στο Π.Δ. 60/07, τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με
επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως
απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και ώρα 9.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και
να παράσχουν δυνάμει των νομίμων αδειών τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες. Οι
προσφέροντες θα υποβάλουν προσφορά για όσα είδη επιθυμούν.
β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής
υπηρεσιών.‐
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :
α.1.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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
α.2.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 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
α.3.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :
α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β/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 Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
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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 υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους
υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
β. 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.
Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Αγγελίδης Δημήτριος 2313‐022631 ες. 112
Πολυζωίδης Σταύρος 2313‐054852 ες. 115
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
Α. Αντικείμενο Προμήθειας
Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού
Γ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακυρώσεις
Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός
Ε. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΣΤ. Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
Παράρτημα Δ
Παράρτημα E
Παράρτημα ΣΤ

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί επίσης:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr
β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr
γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr
δ) στον ημερήσιο τύπο (σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας).
Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Φορέα.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ.
60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007
(συμπληρωματικά και αναλογικά), του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του
Ν.2198/1994 του Ν. 4281/2014 & του ν. 4320/15 όπου ισχύει.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΑΡΘΡΟ 1:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4:ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5:ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 6:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 7:ΠΑΡΑΛΑΒΗ‐ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8:ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11:ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ‐ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12:ΚΥΡΩΣΕΙΣ‐ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13:ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΡΘΡΟ 1:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 4:ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΑΡΘΡΟ1:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ &
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας 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. (πρώην ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΑΑ)
Παράρτημα Α.Α.Α. με Α. Σερρών (περιλαμβάνεται και το
ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
141.523,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (115.059,54
+ΦΠΑ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες της προμήθειας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Κέντρου.

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1 .0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων .
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.g
ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
–ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ –ΠΚΜ
Γραφείο
προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.12.2015

7.1.2016

14.1.2016

20.1.2016

Ωρα 10.00

ώρα 15.00

ώρα 9.00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική γλώσσα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές,
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι μήνες. (180 ημέρες)
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 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 το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά από 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 ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.kkp-km.gr και
www.promitheus.gov.gr.
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
– διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη,
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά
στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς
και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ‐ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Αποκλεισμός Συμμετοχής.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
3. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της
Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) 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
ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
5. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
7. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
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και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα Γ΄ της παρούσης Άρθρο 1.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/τ.Β/21‐10‐2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», στο ΠΔ 60/2007 και
συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007.
2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος»
εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί
με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του
Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 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, και σε έντυπη μορφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2.2. Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους
δημόσιους φορείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4155/2013 αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την
πλήρη διαλειτουργικότητα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την
κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς − χρήστες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012)
και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, 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.
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2.3. Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), η οποία
περιλαμβάνει στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Α 2.3.1 της παρούσης,
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
2. 4. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:
 Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ
 Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
2. 5. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ηλεκτρονική υποβολή.
2.6. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
2.7. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά).
2.8. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
2.9. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του
Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη,
τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της
παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
2.10. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους,
ανεξάρτητους, ηλεκτρονικού (υπό)φακέλους:
3.1. (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά‐Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική 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 περιλαμβάνον ται 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.
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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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση
(Ν.1599/86), στην οποία δηλώνει ότι εκχωρεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα
πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης,
τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ).
Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να
λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές της Προμήθειας », όπως αυτές
περιγράφονται στο παράρτημα Δ’ της παρούσας.
Το υπό προμήθεια υλικό θα υποστεί πρακτική δοκιμασία στα κατά τόπους Παραρτήματα του
Κέντρου και θα συνταχθεί πρακτικό καταλληλότητας.
3.2. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα. 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.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών – Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 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.
3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
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 λάβουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.
4. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
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εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών.
5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες.
Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από οικονομική
άποψη Προσφορά. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και αντιπροσφορές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απόρριψη Προσφορών .
Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης όπως
και έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής .
2. Χρόνος παράδοσης των υλικών ή επιμέρους Παραδοτέων μεγαλύτερος από τον
προβλεπόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.
5. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία , ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα – αλλά και ανά είδος ‐ υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της Προμήθειας.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα,
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‐ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, 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 «Δικαιολογητικά
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Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο
άρθρο 5 του παραρτήματος Γ΄. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στα
γραφεία του Κέντρου (Παπαρηγοπούλου 7, 2ος όροφος.)
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε
σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά από την ανωτέρω ηλεκτρονική
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου
στον Ανάδοχο και με μέριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς προσφέροντες.
Ματαίωση Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
I. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
II. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
III. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού και,
IV. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.
V. Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό.
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης,
3. Να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων
που υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης (Αρ. 39 παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο
κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει
κοινοπραξία.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού
για μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας , όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού
αντικειμένου. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου
ποσοστού των προσφερόµενων υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη, σε
καμία ωστόσο περίπτωση σε ποσοστό µεγαλύτερο (15%) των οριζοµένων µε το άρθρο 21 του
Π∆ 118/2007 και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.1 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ δηλ. 2.301,00 €.
2.2 Οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν για μέρος των ειδών θα καταθέσουν εγγυητική
επιστολή ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού των ειδών που συμμετέχουν.
Οι προμηθευτές & επί ποινής αποκλεισμού θα αναφέρουν ΑΚΡΙΒΩΣ τα είδη που συμμετέχουν
και τον προϋπολογισμό τους, με Υ.Δ. που θα συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμε‐
τοχής.
2.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και
πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’. Απαραίτητα στοιχεία των παραπάνω εγγυήσεων θα
περιλαμβάνουν: α. ημερομηνία έκδοσης. Β. τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευ‐
θυνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία κα
την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τους όρους ότι: Ι. Η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως. ΙΙ Το ποσόν εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. IV.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
16

2.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 & στο άρθρο 157
του Ν. 4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 3 .
ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών, στον τόπο και με τον
τρόπο που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Δ της παρούσας
διακήρυξης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
3.2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει
από τον πάροχο, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός,
δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
3.6. Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή
[άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄‐64)], η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα
ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Ως ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική
προσφορά θεωρείται εκείνη, η οποία είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των
αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση
της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου
παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια , την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
3.7. Επισήμανση: Το συνολικό μηνιαίο κόστος με ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
προϋπολογισθέν ύψος της δαπάνης, όταν αυτό αναχθεί στην συνολική διάρκεια της σύμβασης.
3.8. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
1. 0,10% : Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
3. 20% Υπερ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου .
ΑΡΘΡΟ 4.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
4.1 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου,
όπως αναφέρεται στο Α΄μέρος Α.1 άρθρο 1 της παρούσης.
4.2 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 .
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4.3 Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ΄ όσον το επιθυμεί
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 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.
4.4 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
4.5. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που
απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δικαιούται
να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον
έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από
την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.
4.6 Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
4.7 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που είναι
απαραίτητη για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς καμία τωρινή ή μελλοντική οικονομική
απαίτηση από τον Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ
5.1 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.
5.2 Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση που δεν είναι υπεύθυνη.
5.3 Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως
αναφέρονται.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η ενδικοφανής διαδικασία διαγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. Κατά
της διακήρυξης του δ/σμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν και της διενέργειάς του, έως
και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας.
Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Αναφορές – υπομνήματα προς την επιτροπή του δ/σμού & τον φορέα σε όλα τα στάδια του
διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν την διαδικαστική προϋπόθεση της παρ. 6 του άρθρου
15 του Π.Δ. 118/07 της καταθέσεως παραβόλου, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και η παραλαβή των υλικών , καθώς
και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην
Επιτροπή Παραλαβής Αναλωσίμων Ειδών , που ορίζεται από τον Φορέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η Υ.Δ. θα συμπεριληφθεί στο φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούμενης προμήθειας.
β. Τη χρονική διάρκεια αυτής.
γ. Την τιμή.
δ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
9.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο
της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
9.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
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υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
9.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΒΑΣΗ
10.1 Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή
καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης. (άρθρο 23 του ΠΔ
118/07).
10.2
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι ‐ αντιφατικοί όροι και
διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Προσφορά του Προμηθευτή και η
παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Π.Δ. 118/2007.
10.3 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007, η
Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει, εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύναψη αυτής.
10.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διαρκείας,
από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό, που έχει κατά το νόμο
δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η ανωτέρω
Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007,
σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε).
10.5 Η Εγγύηση Συμμετοχής του Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10.6 Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της
αναθέτουσας αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
10.7 Εφόσον ο Προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω
προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
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κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ν’ αποφασίσει την
ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του
διαγωνισμού.
10.8 Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
 Παράδοση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους
υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση,
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται
με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.



Σε περίπτωση που η υλοποίηση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά
τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών,
η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

10.9 Ο Προμηθευτής μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου
εκπροσώπου) και να τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή
και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση
(π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).
10.10 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου
10.11 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:


Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια & παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και
ποιότητα), Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
10.12 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και
χωρίς προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η
καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
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10.13 Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το έργο δεν παραλαμβάνεται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης ‐ Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με
την αιτηθείσα παράταση.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
11.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
11.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην
εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες
ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπό προμήθεια ειδών και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του
λόγου στον συμμετέχοντα.
2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει
του Ν. 4250/2014.
4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων,
είναι ξενόγλωσσα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου
κειμένου.
6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
7. Η διαπίστωση της καταλληλότητας των προσφερομένων ειδών θα γίνει από την επιτροπή
που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
8.Το εν λόγω δικαίωμα έχει και η επιτροπή παραλαβής του έργου προκειμένου να ελέγχει τον
ανάδοχο καθ ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε
περίπτωση προφορικές απαντήσεις ‐ πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ :
10. ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
11. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν και επιβάλλονται τα οριζόμενα
στο Ν. 4281/14, το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 60/2007 .

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Προμήθεια ,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του
Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
Εμπιστευτική Πληροφορία.
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική,
είτε για λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των
προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων στα Παραρτήματα των
Φορέων , που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου
(Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα).
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει
αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και
χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα έχει εκδοθεί 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.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα βάσει του
υποδείγματος του Παραρτήματος Ε της παρούσας Διακήρυξης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά
το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την
άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου
βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός
τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να
είναι αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 1% της προϋπολογισθείσας αξίας
της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης,
αντικείμενο‐ είδος διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
‐συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
‐ δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου
1977 (ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου).
‐απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
‐νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
‐για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
‐για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Γ της παρούσης
διακήρυξης.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του
παρόντος άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο
καθένας ξεχωριστά :
‐οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
‐ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
‐ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
‐Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους
αναδόχους που αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των
φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία :
ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός
διακήρυξης, αντικείμενο διαγωνισμού)
ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των
δικαιολογητικών που απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει :
‐ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση.
‐ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
διαγωνισμό του Δημόσιου Τομέα.
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‐ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο .
5. Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
‐ΦΕΚ σύστασης,
‐Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
‐ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου,
‐Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
‐Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
‐Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
‐Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής
τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
‐ Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
‐Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
‐Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
‐ στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και ‐στο Διαγωνισμό ‐Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας όπου:
‐ να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, ‐ να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
‐ να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
‐ να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου ‐ να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
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6. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό του.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία, θα αποτυπώνονται τα είδη στα οποία λαμβάνει μέρος ο προμηθευτής και ο
προϋπολογισμός τους.
8. Υπεύθυνη δήλωση ρήτρας ηθικού περιεχομένου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της διακήρυξης.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από
τον προσφέροντα 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 τυχόν απαιτούμενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
και μπορεί να καλύπτει, το σύνολο ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών.
Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ειδών που
αποτυπώνονται στο παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη 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 του 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.
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ΑΡΘΡΟ 3 .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινής απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.








Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή , η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιµή των
προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), και σε ποσό θα αναγράφεται
ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιµή. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή κάθε είδους θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2.Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας
ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων
των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
απαιτούμενα από το «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)» έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας
διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται
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τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. ( παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007)
4. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, (Άρθρο 21 Π.Δ.118/2007) μπορεί να προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Οι προσφορές, επί ποινής αποκλεισμού, θα υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στα
γραφεία του Κέντρου μέχρι την ΤΡΙΤΗ 19.1.2015 & ώρα 13:30 σε φάκελο ο οποίος θα φέρει
τα στοιχεία της διακήρυξης και θα περιέχει δύο υποφακέλους σφραγισμένους με τις
ενδείξεις :
α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική προσφορά»
β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
ΑΡΘΡΟ 5.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να
υποβάλει ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά
υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
γίνεται από αρμόδια προς τούτο επιτροπή, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που
έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται
το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες .
Α/Α

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευ‐ μένο φορέα για την διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13.

14.

15.

9001: 2008 για την δια‐ χείριση της ποιότητας,
μόνον εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
(3) τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της
προκήρυξης ( 212.284,00).
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των
προΪόντων στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον
στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες
δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή
ολικά στο δικό τους εργοστάσιο. )
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι αλλοδαποί πολίτες .
Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή, ή ανάλογη
κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αν στην χώρα του υποψηφίου
Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, Υ.Δ.
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
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12.
13.

14.

15.

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευ‐ μένο φορέα για την διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001: 2008 για την δια‐ χείριση της ποιότητας,
μόνον εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
(3) τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της
προκήρυξης (212.284,00).
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των
προΪόντων στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον
στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες
δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή
ολικά στο δικό τους εργοστάσιο. )

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα.

Α/Α

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού)..
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12.

13.

14.
15.

16.

17.

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμο
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευ‐ μένο φορέα για την διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001: 2008 για την δια‐ χείριση της ποιότητας,
μόνον εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
(3) τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της
προκήρυξης (212.284,00).
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των
προΪόντων στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον
στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες
δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή
ολικά στο δικό τους εργοστάσιο. )

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι Συνεταιρισμοί

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή
διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
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ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευ‐ μένο φορέα για την διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001: 2008 για την δια‐ χείριση της ποιότητας,
μόνον εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
(3) τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της
προκήρυξης (212.284,00 € ).
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των
προΪόντων στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον
στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες
δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή
ολικά στο δικό τους εργοστάσιο. )

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας

38

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

16.

17.

Κατάθεση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο
διαπιστευ‐ μένο φορέα για την διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
9001: 2008 για την δια‐ χείριση της ποιότητας,
μόνον εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
(3) τελευταίων ετών , συνολικού κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της
προκήρυξης (212.284,00).
Υ.Δ. του προμηθευτή ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του εργοστασίου έχει αποδεχτεί την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης των
προΪόντων στον προμηθευτή. (υποβάλλεται μόνον
στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες
δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή
ολικά στο δικό τους εργοστάσιο. )

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι ενώσεις κοινοπραξίες
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει
να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής
ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από το διαγωνισμό.
Ειδικότερα, σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα του προσωρινού Αναδόχου, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε
περίπτωση που το σύστημα τον εμφανίζει μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης
ειδοποιεί εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος) τον προσωρινό
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Ανάδοχο, προκειμένου να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της
προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και από την οποία
να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν προσωρινός Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .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) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που
εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει
επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου,
ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα
και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
4. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
5. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να

42

υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.
7. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα
σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ‐ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ‐ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α/α ΕΙΔΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Μωρομάνδηλα

2

Ρολά κουζίνας

3

Ρολό γίγας

4

Σερβιέτες

Υποαλλεργικά με άρωμα, χωρίς οινόπνευ‐ μα .
Συσκευασία πανάκια (όχι ρολά) έως 100
τεμ./συσκευασία
Λευκό , απορροφητικό, να μην διαλύεται εύκολα
βάρους 500 gr. & πλάτους 25 cm το ελάχιστο για
κάθε τεμάχιο.
23 cm πλάτος , 5 kg βάρος έκαστο ανεξαρτήτου
χρώματος.
Με φτερά σε συσκευασία 10‐14 τεμ.

7

Αντισηπτικό υγιεινής καθαρισμού
χεριών

Να μην προκαλεί ερεθισμούς, υποαλλερικό, δερ‐
μοπροστατευτικό.

9

Σακούλες τύπου super ‐ market

Διαστάσεων 25 Χ 30 cm & 30 X 50 cm, διαφανείς.

10

Σακούλες διαφανείς

Ανθεκτικές, σκληρές διαστάσεων 30 Χ 40 cm.

11

Χαρτοπετσέτες 33Χ 33

Σε συσκευασία 100 τεμ./ πακέτο. Ανεξαρτήτου
χρώματος & σχεδίου, να μην διαλύονται εύκολα.

12

Χαρτοπετσέτες ζιγκ ‐ ζαγκ

Ανθεκτικές σε συσκευασία 4.000 τεμ./πακέτο.

14

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων

15

Λιποκαθαριστικό

16

Μαλακτικό ρούχων με άρωμα

17

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων

Με πάνω από 30% χλωριούχο νάτριο δηλ. 99,9 %
καθαρό αλάτι σε συσκευασία 2 Kg με αριθμό
αδείας του κατασκευαστή του προΪόντος &
καταχώρησης αυτού.
Εφαρμογή σε δύσκολες επιφάνειες με αριθμό
αδείας του κατασκευαστή του προϊόντος &
καταχώρησης αυτού.
Να μην δημιουργεί αλλεργικές παρενέργειες. Σε
συσκευασία 4 lit./ δοχείο με αριθμό αδείας του
κατασκευαστή του προϊόντος & καταχώρησης
αυτού.
Με ελεγχόμενο αφρό σε συσκευασία 5 Kg. /σακί.
Να μην δημιουργεί αλλεργικές πα‐ ρενέργειες. Να
περιέχει μεταξύ των άλλων & λευκαντικές ουσίες
με βάση το οξυγόνο, τουλάχιστον 15% με αριθμό
αδείας του κατασκευαστή του προϊόντος & καταχ
ρησης αυτού.

18

Σφουγγάρια κουζίνας

19

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων

Με δύο (2) επιφάνειες χονδρή και λεπτή
αντίστοιχα.
Να περιέχουν αλάτι & λαμπρυντικό (όλα σε ένα)
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με αριθμό αδείας του κατασκευα‐ στη του
προϊόντος & καταχώρησης αυτού.
Συμπυκνωμένο, με αριθμό αδείας του
κατασκευαστή του προϊόντος & καταχώρησης
αυτού.
Συμπυκνωμένο, με αριθμό αδείας του
κατασκευαστή του προϊόντος & καταχώρησης
αυτού.
Σε συσκευασία 4 lit/δοχείο συμπυκνωμένο, με
αριθμό αδείας του κατασκευαστή του προϊόντος &
καταχώρισης αυτού.

20

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
(οικιακή συσκευασία 1 lit.)

21

Yγρό πιάτων 500 ml

22

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
(συσκευασία 4 lit).

23

Υγρό πλυντηρίου πιάτων

30

Αφρός ξυρίσματος

31

Αφρόλουτρο

32

Κολόνιες

33

Κτένες πλαστικές

Να μην αφρίζει, σε συσκευασία 4 Lit. Με αριθμό
αδείας του κατασκευαστή του προϊόντος και
καταχώρισης αυτού.
Για σκληρά γένια σε συσκευασία 200 – 250 ml /
τεμάχιο.
Αντιαλλεργικό για ευαίσθητη επιδερμίδα σε
συσκευασία 1 lit.
Τουλάχιστον 60ο οινοπνευματικών βαθμών σε
διάφορα αρώματα, με πώμα ελεγχόμενης ροής σε
συσκευασία έως 1 lit.
Μεγάλες – κοκάλινες σε διάφορα χρώματα.

34

Οδοντόβουρτσες

Διαφόρων τύπων, μαλακές – σκληρές – μέτριες.

35

Οδοντόκρεμες

Για ευαίσθητα ούλα, κατά της πέτρας, με φθόριο
& κάλσιο, σε συσκευασία έως 100 gr. το τεμάχιο
διαφόρων τύπων.

36

Οινόπνευμα

Μπλέ χρώματος σε συσκευασία 350 ml το τεμάχιο.

37

Σαμπουάν

38

Σφουγγάρια μπάνιου

Υποαλλεργικά για ευαίσθητες επιδερμίδες για
όλους τους τύπους των μαλλιών σε συσκευασία 1
lit.
Διπλής όψεως με μαλακή και σκληρή επιφάνεια.

39
40

Αποσμητικό σώματος ανδρικό –
γυναικείο.
Απορροφητικό πετσετάκι Νο 3.

41

Αλουμινόχαρτο.

42

Καθαριστικό αλάτων

Αντιαλλεργικό χωρητικότητας 100 ml
Με μεγάλη απορροφητικότητα να μην αφήνει
χνούδι , μέγεθος Νο 3.
Σε συσκευασία 100 μέτρων.
Με λιγότερο από 5% μη ιονικά τα σιενεργά, σε
συσκευασία 500 ml, με αριθμό αδείας του
κατασκευαστή του προϊόντος & καταχώρισης
αυτού.
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50

Λαδόκολλα

Σε συσκευασία 50 μέτρων.

51.

Κεσέδες πλαστικοί χωρίς καπάκι.

Χωρητικότητας ¼ lit.

52

Ποτήρια μιας (1) χρήσεως Νο 503

Σε συσκευασία 50 τεμαχίων.

53

Πιάτα μιας (1) χρήσεως φαγητού
μεσαίο μέγεθος .
Πιάτα μιας (1) χρήσεως φαγητού
μεγάλος μέγεθος

Σε συσκευασία 20 τεμ.

54

Σε συσκευασία 20 τεμ.

57

Ποτήρια φενιζόλ

Χωρητικότητας 355 ml σε συσκ. 20 τεμ.

59

Σύρμα κουζίνας

Ασημί – γαλβανιζέ σκληρό.

61

Αντιηλικά

250 ml με δείκτες προστασίας από 25 ‐60.

62

Απολυμαντικό τουαλέτας.

63
64

Εντομοαπωθητικό υγρό – λοσιόν
(τύπου αutan).
Εντομοκτόνο – αεροζόλ.

Σε συσκευασία έως 1 Lit / τεμ. Χωρίς έντονη
μυρωδιά με αριθμό αδείας του κατασκευαστή του
προϊόντος & καταχώρισης αυτού.
Σε συσκευασία έως 150 ml

65

Κρεμοσάπουνο 4 lit. / τεμάχιο.

Ανεξαρτήτου χρώματος & αρώματος με αριθμό
αδείας του κατασκευαστή του προϊόντος &
καταχώρισης αυτού.

66

Ξυραφάκια με τριπλή λεπίδα για
ευαίσθητη επιδερμίδα.

Με τριπλή λεπίδα για ευαίσθητη επιδερμίδα – να
μην γδέρνουν.

67.

Μπατονέτες .

Σε συσκευασία έως 100 τεμ.

68

Φιαλίδιο υγραερίου (βουτανίου –
προπανίου)

Τουλάχιστον 190 gr.

Σε συσκευασία έως 400 ml.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Θα κατατεθούν δείγματα επί ποινής αποκλεισμού από όλα τα είδη ανάλογα με
την μονάδα μέτρησης και συγκεκριμένα:
 Όπου η μονάδα μέτρησης είναι πακέτο πολλών τεμαχίων θα κατατεθεί
δείγμα ένα (1) πακέτο.
 Όπου η μονάδα μέτρησης είναι τεμάχια θα κατατεθούν δύο (2) τεμάχια.
Εξαιρούνται τα είδη Ρολό γίγας ( α/α 3), Χαρτοβάμβακας ( α/α 5), και
αντιηλιακό ( α/α 61) για τα οποία θα κατατεθούν από ένα (1) τεμάχιο.
 Όπου η μονάδα μέτρησης είναι κιλά (ή λίτρα) θα κατατεθούν δύο (2)
συσκευασίες του ενός (1) κιλού (λίτρου).
46

 Στην σκόνη πλυντηρίου ρούχων ( α/α 17 θα κατατεθούν δύο (2)
συσκευασίες των πέντε (5) κιλών εκάστη.
 Στο λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων ( α/α 27) θα κατατεθεί ένα (1)
τεμάχια των 5 λίτρων.
Στην συσκευασία των δειγμάτων θα αναφέρεται ευκρινώς
 Το είδος
 Ο αύξοντας αριθμός του είδους
Π.χ. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων, α/α 17.
Τα δείγματα θα κατατεθούν στις αποθήκες του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Για τα είδη που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ αρκούν οι ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του προϋπολογισμού των
ειδών και η πρακτική δοκιμασία τους.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2016

α/α ΕΙΔΗ
1

Μωρομάνδηλα

2

Ρολά κουζίνας

Μονάδα
Μέτρησης
Πακέτα έως
100 τεμ.
Τεμάχια

3

Ρολό γίγας 5 κιλών

Τεμάχια

4

Σερβιέτες με φτερά σε
συσκευα‐σία 10‐14 τεμ.

5

Χαρτοβάμβακας

6

9

Υποσένδονα μιας χρήσης 80 Χ
180 cm
Αντισηπτικό καθαρισμού
υγιεινής χεριών
Σακούλες χύμα μεγάλες
(συσκευασία ρούχων)
Σακούλες τύπου super – market

10

Σακούλες διαφανείς

7
8.

ΠΧΠ

ΠΑΑΠ με
ΑΘ
330 πακ.

Κιλκίς

Σύνολο

70 πακ.

Σέρρες –
Σιδηρόκαστρο
250 πακ.

750

Τιμή
Μονάδας
1,20

Συνολική
τιμή
900,00

800 τεμ.

250 τεμ.

500 τεμ.

1.550

1,00

1.550,00

150 τεμ.

1.000 τεμ.

350 τεμ.

90 τεμ.

1.590

7,80

12.402,00

500 τεμ.

750 τεμ.

150 τεμ.

120 τεμ.

1.520

1,25

1.900,00

Συσκευασία 3.000 κιλά
5 Kg
Τεμάχια
10.000 τεμ.
Λίτρα

3.000 (600 10,00
συσκ 5 Kg.)
10.000
0,32
τεμ.
800
2,00

6.000,00

70 κιλά

70

0,21

15,00

15 κιλά

915

2,00

1.830

25

2,70

67,50

800

κιλά
κιλά

800 κιλά

κιλά

25 κιλά
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100 κιλά

3.200,00
1.600,00

11
12

13

Χαρτοπετσέτες λευκές 33 χ 33
(πακέτο 100 τεμ.)
Χαρτοπετσέτες ζιγκ – ζαγκ
Πακέτο των 4.000

Τεμάχια

1.500

πακέτα

Κιλά

200

96

30

1.826

0,90

1.643,40

5 πακ.

2 πακ.

7 πακ.

14

8,50

119,00

1.000

2,34

2.340,00

500

1,60

800,00

14

Τραπεζομάνδηλα μιας χρήσης
0,90 Χ 1,60
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων

1.000 κιλά

κιλά

375 κιλά

125 κιλά

15

Λιποκαθαριστικό

τεμάχια

10 τεμάχια

4 τεμάχια

16 τεμάχια

30

2,60

78,00

16

Μαλακτικό ρούχων με άρωμα

4 λίτρων

2.500

250

760

250

3.760

0,60

2.256,00

17

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων

κιλά

6.000 Kg

9.000 kg

200 kg

3.200 kg

18.400

1,00

18.400,00

18

Σφουγγάρια κουζίνας

τεμάχια

1.200 τεμ.

800 τεμ.

180 τεμ.

2.180

0,15

327,00

19

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων

τεμάχια

5.400 τεμ.

1.550 τεμ.

‐

6.950

0,16

1.112,00

20

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι (οικιακή συσκευασία 1 lit.)

Τεμάχιο/lit

300 τεμ.

100 τεμ.

50 τεμ.

450

1,30

585,00

21

Yγρό πιάτων 500 ml

Τεμάχιο/lit

22

Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι (συσκευασία 4 lit).

Τεμάχιο/
4lit.

535 τεμ. /4

53 τεμ./4 lit

35 τεμ./4

623

2,50

1.558,00

23

Υγρό πλυντηρίου πιάτων

4 lit/ συσκ.

300 συσκ.

120 συσκ.

60 συσκ

515 συσκ.
2.060 λιτ.

1,00

2.060,00

Το είδος εντά‐
χθηκε στο Νο 7
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‐

35 συσκ.

24

Υγρό πλυντηρίου ρούχων –
απορ ρυπαντικό .

Λίτρα

1.600 λιτ.

1.600

0,74

1.184,00

25

Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων
συσκ. 1 λίτρου.

Λίτρα

98 λίτρα

98

3,30

323,40

26

Υγρό αφαλατικό πιάτων με
λίγα οξέα .

Λίτρα

100 λίτρα

100 λίτρα

0,70

70,00

27

Λαμπρυντικό πλυντηρίου
πιάτων
5 lit. / τεμ.

Τεμ. / 5λιτ.

200

65

265 λίτρα

1,60

424,00

28

Υποχλωριώδες νάτριο

Κιλά

200 κιλά

150 κιλά

350 κιλά

0,30

105,00

29

Απιονισμένο νερό 4 λίτρων

13 τεμ.

13 τεμ.

1,00

13,00

30

Αφρός ξυρίσματος

Τεμάχια/ 4
λίτρων
τεμάχιο

120 τεμ.

492

1,75

861,00

31

Αφρόλουτρο 1 lit.

τεμάχιο

1.000 τεμ.

3.365

3,10

10.431,00

32

Κολόνιες

τεμάχιο

400

3,60

1.440

33

Κτένες Πλαστικές

τεμάχιο

34

Οδοντόβουρτσες

35
36

200 τεμ.

100 τεμ.

72 τεμ.

1.800 τεμ.

350 τεμ.

300 τεμ.

100 τεμ.

100 τεμ.

200 τεμ.

50 τεμ.

40 τεμ.

390

0,75

292,50

τεμάχιο

120 τεμ.

300 τεμ.

40 τεμ.

160 τεμ.

620

0,60

372,00

Οδοντόκρεμες

τεμάχιο

216 τεμ.

300 τεμ.

200 τεμ.

150 τεμ.

866

1,10

952,60

Οινόπνευμα μπλέ 350 ml.

τεμάχιο

400 τεμ.

800 τεμ.

100 τεμ.

1.310

0,90

1.179,00

50

215 τεμ.

10 τεμ.

37

Σαμπουάν 500 ml

Τεμάχιο

1.000 τεμ.

1.500 τεμ.

300 τεμ.

220 τεμ.

3.020

3,70

11.174,00

38

Σφουγγάρια μπάνιου Νο 10 12
Χ 17
Αποσμητικό σώματος ανδρικό –
γυναικείο 100 ml

τεμάχιο

10.000 τεμ.

2.000 τεμ.

780 τεμ.

2.100 τεμ.

14.880

0,45

6.696,00

240 τεμ.

2,70

648,00

39

Τεμάχια

40

Απορροφητικό πετσετάκι Νο 3

τεμάχιο

41

Αλουμινόχαρτο σε συσκευασία
100 μέτρων

τεμάχιο

42
43

Καθαριστικό αλάτων, σε συσ‐
σκευασία 50 ml.
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ

44

240 τεμ.

1.500 τεμ.

20 τεμ.

130 τεμ.

1.650

0,60

990,00

50 τεμ.

20 τεμ.

20 τεμ.

130

6,00

780,00

τεμάχια

20 τεμ.

5 τεμ.

50 τεμ.

75

2,00

150,00

τεμάχιο

200 τεμ.

200

1,20

240,00

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ

τεμάχιο

100 τεμ.

100

1,70

170,00

45

Μπαταρίες LR 20

τεμάχιο

56

56

1,60

89,60

46

Μπαταρίες LR 16

τεμάχιο

58

58

1,40

81,20

47

Μπαταρίες LR 6

τεμάχιο

384

384

0,40

153,60

48

Μπαταρίες LR 3

τεμάχιο

432

432

0,37

159,84

49

Μπαταρίες πλακέ 9 V

Τεμάχιο

24

24

2,20

52,80

50

Λαδόκολλα

Κιλά συσκ.

350

350

1,80

630,00

40 τεμ.

51

10 μέτρων
51

Κεσέδες πλαστικοί χωρίς
καπάκι ¼ λιτ.

52

Ποτήρια μιας (1) χρήσεως Νο
503
Συσκ. 50 τεμ.

Τεμάχια

53

Πιάτα μιας (1) χρήσεως
φαγητού μεσαίο μέγεθος .
Συσκ. 20 τεμ.

Τεμάχια

54

Πιάτα μιας (1) χρήσεως
φαγητού μεγάλο μέγεθος .

Συσκευασία 1.000
20 τεμ.

55

Πλαστικά κουτάλια τσαγιού

Τεμάχια

40.000 τεμ.

56

Πλαστικά πηρούνια μεγάλα

Τεμάχια

10.000 τεμ.

57

Ποτήρια φενιζόλ 355 ml
Συσκ. 20 τεμ.
Καλαμάκια σε πακέτο 100
τεμαχίων

Τεμάχια

20.000

Σύρμα χοντρό κουζίνας, ασημί
γαλβανιζέ .
Σφουγγάρια πιάτων με σύρμα

Τεμάχια

58

59
60
61

Αντιηλικά 250 ml με δείκτες
προστασίας από 25 ‐60.

68.000 τεμ.

35.000

25.000

1.000

4.000

9.200

5.000

500

300 τεμ.

Πακέτα 100
τεμαχίων

20 πακέτα

280 τεμ.

Τεμάχια

2.000 τεμ.

τεμάχιο

120 τεμ.

100 τεμ.
210 τεμ .

60 τεμ.
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4 τεμ.

60 τεμ.

68.000

0,035

2.380,00

70.200

0,01

702,00

9.000

0,017

153,00

1.500

0,045

67,50

40.000

0,010

400,00

10.300

0,04

412,00

20.000

0,0160

320,00

20 πακέτα

3,00

60,00

380

0,20

76,00

2.210

0,33

729,30

244

16,50

4.026,00

62

Απολυμαντικό τουαλέτας.

τεμάχιο

63

τεμάχιο

64

Εντομοαπωθητικό υγρό –
λοσιόν (τύπου αutan).
Εντομοκτόνο – αεροζόλ 300 ml

65

Κρεμοσάπουνο 4 lit. / τεμάχιο.

λίτρα

66

Ξυραφάκια με τριπλή λεπίδα
για ευαίσθητη επιδερμίδα.
Μπατονέτες σε συσκ. εως 100
τεμ.
Φιαλίδια βουτανίου ‐
προπανίου 190 γραμ.

τεμάχιο

67
68

200 τεμ.
120 τεμ.

τεμάχιο

50 τεμ.

20 τεμ.

220

1,3

286,00

60 τεμ.

10 τεμ.

60 τεμ.

250

8,90

2.225,00

20 τεμ.

20 τεμ.

20 τεμ.

60

2,50

150,00

600

0,75

450,00

500 lit

100 lit.

2.300 τεμ.

20 τεμ.

700 τεμ.

3.020

0,70

2.114,00

100 τεμ.

50 τεμ.

30 τεμ.

230

0,31

71,30

40

0,80

32,00

τεμάχιο

40 τεμ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

115.059,54

ΦΠΑ 23%

26.463,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

141.523,23
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
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................... Διακήρυξή 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.
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.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός‐ αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30
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.
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.

55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αρ…………

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συμβατικού τιμήματος …………………………€ + ΦΠΑ

56

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 ΔΟΥ............ 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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.
Διοικητική 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.
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: Είδη Καθαριότητας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.
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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 Διακήρυξη, 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 «Ειδών καθαριότητας». 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.
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει ………………...
ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΗ & ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Προϊόντα και τιμές κατακύρωσης……………………………
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Έχει διάρκεια ενός (1) έτος και ορίζεται από …………………….. έως …………………… με δικαίωμα παράτασης
για ένα (1) μήνα.
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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.
 Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Προμηθευτή θα ενεργείται μετά την υποβολή των τιμολογίων και την έκδοση από το
Κέντρο & 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.
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
Διακήρυξης.
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 Δημοσίου.
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.
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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 Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής 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,
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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.
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
61

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 Προμηθευτής 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
Δημοσίου. 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 περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από …………………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η
από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας
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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 Δημοσίου
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 ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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,.
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.
Δεν 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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