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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και
του άρθρου 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και τις διατάξεις όπως τροποποιημένες ισχύουν:
 Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
 Του άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,


Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/45).
ΆΡΘΡΟ 2–Αντικείμενο προμήθειας
Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα στο
Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του
παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο
στο ποσό των Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€ 25.000,00) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ
ΝΗΣΟΙ» με κωδικό MIS453561, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: .2013ΕΠ02680075.
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – παραλαβή
Διακήρυξης
1.Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, Αναπτυξιακή Πάρνωνα- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Ο.Τ.Α. είναι τα ακόλουθα:
Διεύθυνση:
Λεωνίδιο Αρκαδίας
Τοποθεσία / Πόλη:
Χώρα:
Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας:
22300
Τηλέφωνο:
27570-22807
Τηλεομοιοτυπία:
27570-23230
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
info@parnonas.gr
Ιστοσελίδα:
www.parnonas.gr
2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται
στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλέφωνα και ιστοσελίδα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.0015.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.
ΆΡΘΡΟ 5– Διευκρινίσεις Διακήρυξης
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 10-11-2015. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς
και το αργότερο μέχρι 16-11-2015. Οι παρεχόμενες
απαντήσεις - διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το
περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των
ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας
Αρχής αποστέλλονται με fax στους ενδιαφερόμενους. Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών
απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του
άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΆΡΘΡΟ 6 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι
Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων
1.Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και
έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας για την εν λόγω προμήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν
απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της
σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια
συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας
σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να
συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και
μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης.
4. Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν
παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της
σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται
στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται
από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις
προμηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν
συντρέχει και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό.
5. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον
αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές
τους γνώσεις ή ικανότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της παρούσης.
ΆΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών
προσφορών

– Διάρκεια ισχύος

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 1711-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ελλάδος
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν
γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων.
3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της
παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός
πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.
4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όμως
μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
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5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.
6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται
υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν
επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι
με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις
διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της
προσφοράς.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίωςενιαίος σφραγισμένος φάκελος της
προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
Aναπτυξιακή Πάρνωνα-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Λεωνίδιο Αρκαδίας , 22300
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο
και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία
όλων των μελών)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17-11-2015 και ώρα 11:00
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμούαπό επιστολή, η οποία είναι
εκτός του σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό
πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση
του υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος
της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή
το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η
αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που
διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.
7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται:
 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της
παρούσας.
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τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή,μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο
άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.
 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11και αποτυπώνονται στο έντυπο του
Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης.
8.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου,
ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.
ΆΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή
αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα
δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι Πρόχειρος
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Κτιρίου Παιδικού
Σταθμού Λεωνιδίου» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 28-042015
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
ακόλουθα αδικήματα:
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 της 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίησηεσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση,
- δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄
153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία
εξυγίανσης,
- στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
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(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ,
- στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του
άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
- στην περίπτωση νομικών προσώπων ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή
υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής
τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων
και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και
του ελληνικού δικαίου,
- σε περίπτωση συνεταιρισμού προμηθευτώνότι λειτουργεί νόμιμα,

2.

3.

4.

- δεν υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται από την παρούσα και έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών του άρθρου13 της παρούσας.
iv. Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) Η
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε
γνώση γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ)
Πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής
επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 της παρούσας
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- 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 καθώς
και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού
και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.)
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:
α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των
διαγωνιζομένων).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού
οργάνου και
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν
μετέχουν ένωσης με τον προσφέροντα σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων
προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και
τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 5 της παρούσας, οφείλει να
προσκομίσει κατάλληλα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει
στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού (π.χ. κατ’ ελάχιστον, σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
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ίδιου και του τρίτου φορέα, καθώς και αποδεικτικά από τα οποία να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο φορέα)
5.
Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007 σε συνδυασμό με το
άρθρο 8α αυτού, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει σε Υπεύθυνη Δήλωσή του της παρ. 4 του
Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, να δηλώσει :
α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά
και εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του,
β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι
διαγωνιζόμενοι.
6.
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής
των τελικών προϊόντων που προσφέρουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους
1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει στο παρελθόν αποκτήσει
πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τον ίδιο στη
διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης και ούτε πρόκειται να αποκτήσει
τέτοιες πληροφορίες.
8.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που
συμμετέχουν στην ένωση.
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου
οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της
Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ)
να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που τα
παραπάνω περιλαμβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και
αντίγραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο.
Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης,
απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για
την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της
ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
9.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και
οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, η αρμόδια
επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει:
α) Τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
γ)Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ)Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
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όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε)Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
στ)Την ποιότητα των προϊόντων.
Για τα παραπάνω υποβάλλονται με την προσφορά στον Υποφάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
(i)
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
(ii)
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
β) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα
παρακάτω αδικήματα:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και
στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
γ) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα
αρχή.
δ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους της
Διακήρυξης και τη μελέτη και τα δέχονται ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση χώρας προέλευσης και εργοστασίου κατασκευής του τελικού
προϊόντος που προσφέρεται. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής όλων των
ειδών που προσφέρει, θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, σχετική δήλωση (όχι
υπεύθυνη δήλωση) του κατασκευαστή, περί αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2β, του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 Α'/ 26-03-2014. Σε περίπτωση
που είναι σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα πρέπει να προσκομισθεί επίσημη
μετάφραση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2β, του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 Α'/ 26-032014.
4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια
ειδών θα είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών.
5) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
(i)
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και
(ii)
Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς,
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού
επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
Για να εξετασθεί η επάρκεια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των
συμμετεχόντων, θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
(i)
Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης τους κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις και δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της
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που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια υλικά, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει
την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
(ii)
Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις και να φαίνονται τα είδη, οι
ποσότητες, η ημερομηνία παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης και οι
παραλήπτες, είτε αφορούν σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό τομέα.
«Αντίστοιχη προμήθεια ορίζεται μια προμήθεια, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς
απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, που περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση
παιχνιδιών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού».
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός
φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή
δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι
δυνατό, του προμηθευτή.
2. Διευκρινίζεται ότι:
-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το
νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση των Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική
κατάσταση οι οποίες πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών υποψήφιας
Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και
του Προέδρου Δ.Σ. υποψήφιου συνεταιρισμούκαι ναυπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα.
-η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπίπτει με την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει άλλη ημερομηνία.Σε περίπτωση που η
προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως
ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον
αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της
προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχήτο αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 25-05-2015.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή
σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Σε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά
απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν
κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας, έστω και αναφορικά με ένα εκ των
μελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα
αναφορικά με τον φορέα αυτόν.
4. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά
δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή
αποκλεισμού τα εξής τεχνικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την τεχνική τους προσφορά:
1. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου είδους.Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόμενου αντικειμένου να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο
μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του
προσφερομένου είδους.Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της
προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
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γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».
2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία
καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική
παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση
βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση της
προμήθειας, θα παραδοθούν στο Δήμο τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής
συντήρησης.
Στην τιμή προσφοράς του υποψηφίου συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και
εγκατάστασης των ειδών στον τόπο που αναφέρεται στο άρθρο
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φέρει
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει,
βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την
εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους με αυτή
της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.Οι τεχνικές
προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12
παρ. 1 της παρούσας.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται
οικονομικά
στοιχεία.
Τυχόν
εμφάνιση
οικονομικών
στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τα περιεχόμενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική
μορφή (cd).
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στον φάκελο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά
συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του
παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού.
3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή
αποκλεισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο και τις
επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της
οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική
πρέπει να ισούται με αυτή.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του
προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του Παιδικού
Σταθμού (κουζίνα-πλυσταριό), το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, το
κέρδος του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης
και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές
προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια
ειδών του Παραρτήματος Β της παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στο χώρο του Παιδικού
Σταθμού Λεωνιδίου.
6.Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7.Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου
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μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3
της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως
επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.
11. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται
στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη
μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς
και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από
τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα2 παρ.
4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής
προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά
δικαιολογητικών
Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 17-11-2015 και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν
οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες
προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει
σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών.Κατά την
αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς
την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών
συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με
τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των
προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα
υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και
τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου
9 της παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και
στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 και την συμφωνία αυτών με
τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο
συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών με τους όρους της παρούσας και ιδίως των
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οριζόμενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτημα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους αυτούς, μόνο όσων έγιναν αποδεκτοί
σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή
συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις αποδεκτές και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το
οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική
απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τηλεομοιοτυπία και στην
οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σημείωση : Τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου
δύνανται να αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου
θα ακολουθεί μία ενιαία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα κοινοποιείται σε όλους
τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο
Πρακτικό της Επιτροπής.
4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη

-

Αξιολόγηση

οικονομικής

προσφοράς

και

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια
συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει
και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου
4 της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν
σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και
γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον
πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως
αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που
προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η
προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής
Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον
διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση
θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων
προσφορών η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της προμήθειας
ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες
προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν
όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές.
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για
έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι
τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία
στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.
5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις
προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των
σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα
έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της
ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και
των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.
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6. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω
στάδια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση
που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει
εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών
προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου
προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της
αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για
την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο
προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του
στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά
τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την
διαδικασία.
ΆΡΘΡΟ 13 Διαδικασία Κατακύρωσης
1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την
ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη) στον οποίον πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά:
α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
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 (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
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κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007
(Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία
εξυγίανσης.
(5) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο
πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό):
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-4) και β (περ. 1-2) της παρούσας
παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)νόμιμους
εκπρόσωπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που
από το αρμόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης της
διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) με το άρθρο 181
του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-07), προσκομίζεται
σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σημείου της κατωτέρω
στην παρούσα παράγραφο σημείωσης, με την οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν
υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.
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Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί
ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄
153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης.
(5) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του
άρθρου 9 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ.
τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).
(6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρούσας παραγράφου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (2) του εδ. β της
παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα, και
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρούσας παραγράφου.
(3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄
153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό
συνεταιρισμό) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπό συνεταιρισμό).
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης.
(5) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(6) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία του Συνεταιρισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής του
άρθρου 9 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα
έγγραφα.
(7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση
προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου, για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται
τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση
των
ελάχιστων
προϋποθέσεων
οικονομικής
και
χρηματοοικονομικής
επάρκειας,
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο
φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του
οποίου/των οποίων επικαλείται.
ζ.Δικαιολογητικά
απόδειξης
αναγκαίων
ελάχιστων
απαιτήσεων
οικονομικής,
χρηματοοικονομικής επάρκειας:
η. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής
ικανότητας και εξασφάλισης ποιότητας:
θ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση
προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά καταθέτει επιπλέον των ανωτέρω
δικαιολογητικών του εδ. ε της παρούσας παραγράφου τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά των εδ. ζ και η της παρούσας παραγράφου, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση/για έναν τουλάχιστον προμηθευτή εξ αυτών που συμμετέχουν στην
Ένωση/για έναν ή περισσότερους ανάλογα με τον τρόπο που αθροίζονται οι εν λόγω
απαιτήσεις στο πρόσωπο περισσότερων μελών της ένωσης
ι. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται τη
δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση
των
ελάχιστων
προϋποθέσεων
οικονομικής
και
χρηματοοικονομικής
επάρκειας,
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. ζ, η και θ της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο
φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του
οποίου/των οποίων επικαλείται.
Σημείωση:
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες
Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται
από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 Στις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής
 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
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Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από
την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση
κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι
προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση
των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς
τους όρους της προκήρυξης.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση
σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να
εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον
αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι
συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και
του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας
και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται
σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που
υπέβαλε την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερώναποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω
στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από
τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που
δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα
ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.
Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι,
πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των
λόγων αποκλεισμού της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου 6
παρούσας.
Η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την
κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
Π.Δ. 118/2007.
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος
διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.
1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω
έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.
1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης Εγγυήσεις
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. ... του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς
συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου
14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιώνκαι τον καλεί να
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται
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στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη
μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη
μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να
προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σαν
για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.
118/2007. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την
επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η
εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.Εάν η
έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο
εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα
συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει
όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου
υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και
πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος και μπορεί ν’ αποφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα
που έδωσε την επόμενη χαμηλότερη τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο
περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου
για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 14Διοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις
και στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α
/150) και συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Πάρνωνα και πρωτοκολλούνται.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.Δ. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την κατάθεση της προσφυγής της παρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν προβλέπεται η
προσκόμιση παραβόλου.
ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του
Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η
παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 16 Υπογραφή Σύμβασης
1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης –προσκομίζοντας και
τα ανωτέρω στο άρθρο 13 παρ. 3 κατά περίπτωση προβλεπόμενα- το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση
όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
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ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι
νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
του στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13
της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει
με την υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του
καταστατικού, το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση
τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί ν’ αποφασισθεί η
ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού.
Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη
κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό Δημόσιο από το Δήμο Νότιας
Κυνουρίας καθώς και από την Αναθέτουσα Αρχή, Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ
ΟΤΑ. Δεν χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας
καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 17Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή
της σύμβασης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά
την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν
εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη
σύμβαση .
2.Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών γίνεται σε 60 ημέρες από τη υπογραφή της
σχετικής σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής με ευθύνη και
έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί
τμηματικά σε δύο φάσεις . Σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στοΠ.Δ. 118/2007, άρθρο 26, 32 και
34.
3.Τόπος παροχής των υπό προμήθεια αντικειμένων είναι ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Λεωνιδίου, στην περιοχή Σίος, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
4. Η παραλαβή των υπό προμήθεια αγαθών γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28
του Π.Δ. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση από τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Πάρνωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το
άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει του απαραίτητους ελέγχους
παραλαμβάνει οριστικά τα υπό προμήθεια αγαθά.
5. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της
παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την
υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του
Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν
προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος.Η καταβολή του
τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού ο
Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύμβαση που
θα υπογραφεί.
6. Η χορήγηση προκαταβολής είναι προαιρετική και ενεργοποιείται με πρωτοβουλία του
Αναδόχου.
7. Μετά την οριστική παραλαβή και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού
5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην
Αναθέτουσα Αρχήγια την καλή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή
επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων
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παραλαβής και διάρκεια ισχύος 18 μήνες ή και μεγαλύτερη, εφόσον περιλαμβάνεται
μεγαλύτερος χρόνος στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και καλύπτει την εγγύηση για
συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.
8. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος
υπαιτίως δεν εκτελεί την προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης.
9. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά
στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 18Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η
Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους
διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε
διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την παράδοση και
την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται. Οι προδιαγραφές αναλύονται
στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον
εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες, ελλείψεις πληροφοριών και μη
τεκμηριωμένα στοιχεία.
Συγκεκριμένα,

στον

πίνακα

που

ακολουθεί

αποτυπώνονται

οι

απαιτήσεις

και

προδιαγραφές που η Υποψήφια Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη
της προσφοράς της. Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με κατά ISO
πιστοποίηση. Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πιστοποιητικά
ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν υποχρεωτικά
πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Κάθε συσκευή πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
από τα πλέον πρόσφατα δηλαδή μοντέλα της σειράς της, να μην
είναι ανακατασκευασμένη με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και να
παραδίδεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, συνοδευόμενη από τα επίσημα εγχειρίδια, όχι
φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάστασή της. Το ίδιο ισχύει και για
το απαιτούμενο λογισμικό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα μοντέλα των
συσκευών που θα προσφέρει για τα οποία κατά την ημερομηνία παράδοσης δεν θα έχει
ανακοινωθεί από τον κατασκευαστή η κατάργησή τους. Στην περίπτωση κατάργησης, ο
Ανάδοχος

θα

υποχρεούται

να

παραδώσει

ανάλογο

προϊόν,

τουλάχιστον

ισοδύναμων

προδιαγραφών και χωρίς μεταβολή του κόστους προμήθειας, έπειτα απόέγκριση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Στη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι
προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του υποψήφιου
αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην
Προκήρυξη είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι και η μη συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι ενότητες.
1) ΕΝΟΤΗΤΑ A’ Ηλεκτρικές Συσκευές
2) ΕΝΟΤΗΤΑ B’ Ανοξείδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης
Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για καθεμία ενότητα.
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Ενότητα Α – Ηλεκτρικές Συσκευές
ΚΩΔ.
ΕΞΟΠΛΙ
ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.1

Επαγγελματική κουζίνα 4 εστιών υγραερίου με
ηλεκτρικό φούρνο

1

Α.2

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων -ποτηριών

1

Α.3

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων μικρής
χωρητικότητας

1

Α.4

Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων στοιβάσιμο στο
πλυντήριο.

1

Α.5

Ψυγείο πάγκος με πόρτες τζαμιού μήκους 1,80 m

1

Α.6

Φούσκα τοίχου με λιποσυλλέκτη

1

Α.7

Βιντεοπροβολέας

1

ΤΕΜ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θερμική Απόδοση 18 KW ή 15480 Kcal/ώρα
Φούρνος ελάχιστης ισχύος 5 KW /380 V
Διαστάσεις 80Χ70Χ90 cm
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με αντλία
αποχέτευσηςκαι δυνατότητα ξεβγάλματος με κρύο νερό
για τα ποτήρια.
Διάστασης ΠxΒxY: 60Χ60Χ82 cm
Ισχύς κάδου: 2500 W
Ισχύς boiler: 3000 W
Χωρητικότητα κάδου: 30 lt.
Χωρητικότητα boiler: 6 lt.
Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος: 3750 W
Αντλία πλύσης: 0,75 KW - 1 HP
Χωρητικότητας 9 Kg .Με ηλεκτρονικό προγραμματιστή,
ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
Ισοδύναμου τύπου Horizon.
Χωρητικότητας 9 Kg
Εξοικονόμηση ενέργειας. Ισοδύναμου τύπου Horizon.
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
Πόρτες με διπλά τζάμια και αυτόματη επαναφορά
Πάτος με υγειονομικές γωνίες
Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
Χοάνη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο AISI 304 10 με
φιλτροθέσια
Διαστάσεων 2,50Χ0,80Χ0,60 m
Τεχνολογία 3LCD
Ευκρίνεια Full High Definition
Ανάλυση 1920x1080
Αντίθεση 40.000:1
Μέγεθος Προβολής 30 INCHES - 300 INCHES
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Α.8

Ηλεκτρική Οθόνη Βιντεοπροβολέα

1

Α.9

Φορητός Υπολογιστής

1

Με τηλεχειριστήριο
Τοποθέτηση σε τοίχο η οροφή
Με μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη
βαθμός αντανάκλασης >2 gain
Διαστάσεων 2,40 Χ 1,80 m
Τύπος Μνήμης : DDR3
Μνήμη : 16GB
Χωρητικότητα HDD : 1TB + 16GB SSD
Κάρτα Ήχου : Onboard
Κάρτα Γραφικών : Nvidia GeForce GT650 2GB RAM
Οπτικό Μέσο : Blu-ray Combo
Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης : SD, MMC
Τύπος Panel : LED

Ενότητα B – Ανοξείδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης

Β.1

Λάτζα κλειστή με δύο γούρνες 50*50*30 cm

2

Β.2

Ποτηριέρα από ανοξείδωτο χάλυβα 2 σταθερών ραφιών
με συρόμενα κρύσταλλα

1

Β.3

Ερμάριο σκευών από ανοξείδωτη λαμαρίνα ύψους 1,60

2

Β.4

Ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα με συρόμενες πόρτες

1

Από ανοξείδωτη λαμαρίνα
Με συρόμενες πόρτες -Ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος
Ράφι αντοχής-Με σήκωμα στην πλάτη
Διαστάσεις λάτζας 220Χ70Χ86 cm
Διαστάσεις γούρνας 50Χ50Χ30 cm
Ανοξέιδωτη κατασκευή
Συρόμενα κρύσταλλα
Διαστάσεων 160Χ34Χ70 cm
Από ανοξείδωτη λαμαρίνα
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα εώς 130mm
Πόρτες συρόμενες
Στιβαρή κατασκευή-Ράφια αντοχής
Διαστάσεων 160Χ70Χ200 cm
Κατασκευή από οανοξείδωτο χάλυβα
Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα
Ράφι στην αποθήκη-Συρόμενες πόρτες
Διαστάσεων 140Χ70Χ85 cm
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Β.5

Επιδαπέδια ραφιέρα με 4 διάτρητα ράφια

2

Β.6

Λυόμενο τραπέζι εργασίας με ράφι από ανοξείδωτο
χάλυβα

1

Λυόμενη, ανοξείδωτη κατασκευή με 4 διάτρητα ράφια
Διαστάσεων 195Χ60Χ187 cm
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα-Με ράφι
Με δυνατότητα τοποθέτησης 1-3 ανοξείδωτων συρταριών
Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα
Διαστάσεων 140Χ70Χ 87 cm

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(1)

(2)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Επαγγελματική κουζίνα 4
εστιών υγραερίου με
ηλεκτρικό φούρνο
Επαγγελματικό πλυντήριο
πιάτων -ποτηριών
Επαγγελματικό πλυντήριο
ρούχων κάδου
χωρητικότητας 9 Kg
Επαγγελματικό στεγνωτήριο
ρούχων χωρητικότητας 9 Kg
Ψυγείο πάγκος με πόρτες
τζαμιού
Φούσκα τοίχου με
λιποσυλλέκτη
Βιντεοπροβολέας
Ηλεκτρική Οθόνη
Βιντεοπροβολέα
Φορητός Υπολογιστής
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣΑΠΟΘΗΚΗΣ
Λάτζα κλειστή με δύο
γούρνες 50*50*30 cm
Ποτηριέρα από ανοξείδωτο
χάλυβα 2 σταθερών ραφιών
με συρόμενα κρύσταλλα
Ερμάριο σκευών από
ανοξείδωτη λαμαρίνα ύψους
1,60
Ερμάριο από ανοξείδωτο
χάλυβα με συρόμενες πόρτες
Επιδαπέδια λυόμενη ραφιέρα
με 4 διάτρητα ράφια
Λυόμενο τραπέζι εργασίας με
ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.
(23%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

(3)

(4)

(5)=(2)Χ(4)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

2
1
2
1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)
Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

26

Το παρόν αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτού (Α΄ - Β΄)
εγκρίθηκε με το με αρ.8/04-05-2015Πρακτικό Συνεδρίασηςτου Διοικητικού
Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
Ο Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος
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