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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

-Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.»

2.

- Το Π.∆. 376/88 « Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 348/96.

3.

- Την υπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) Ορισµός αρµοδιοτήτων ∆.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.

4.

-Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις.

5.

- Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.

6.

-Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) κατά µέρος που δεν ρυθµίζεται από το Π.∆. 60/2007

7.

-To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».

8.

-Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 ΦΕΚ
30/Α/14-12-2005)

9.

- Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

10.

-Το Ν.4052/2012 περί αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου <<Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων…..>> και άλλες διατάξεις.

11. - Την έγκριση του Π.Π.Υ.Υ 2013.
Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων - ΑΘΗΝΑ ( Σταθµός Μετρό Εθνική Άµυνα ) - Τ.Κ 11527

ΤΗΛ : 213 2143327 - Fax: 213 22143256
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-To από 12765/18-6-2013 έγγραφο της ∆.νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
12.

-Την υπ’αριθ 32/11-9-2013,θ.10 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

13. - To υπ’αριθ 6370/4-12-2013 έγγραφο της ΕΠΥ.
14.

-Την υπ’αριθ 38/26-11-2013 θ.152 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. περί εγκρίσεως του Π.Π.Υ.Υ. 2014.

15.

- Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: ΒΙΨ0ΟΡ1Π-6ΩΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον 30 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο
Τύπο.
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΤΕΡΜΑ
Ο∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
& ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ 11527

TETΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
2014

12.00

Από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο
πλήρες κείµενο αυτής (συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραρτηµάτων της), σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα του
ΕΚΑΒ στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekab.gr).
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007 σε δύο (2) αντίγραφα
ο

µέσα σε σφραγισµένο φάκελο ή κατατίθενται στον 1 όροφο (γραφείο Πρωτοκόλλου) της προαναφερόµενης Υπηρεσίας, µέχρι την
ανωτέρω αναγραφόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β’.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί.
δ) κοινοπραξίες.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές πρέπει να παρέχονται
το αργότερο έξι (6) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Τα σχετικά έγγραφα του
διαγωνισµού µπορούν να ζητηθούν από την Υπηρεσία, χωρίς καταβολή ποσού.
6. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
7. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο,
8. ∆ΕΝ ζητείται κατάθεση δείγµατος από τους προµηθευτές.
Για την κατάθεση των δειγµάτων, (εφόσον ζητούνται από την Υπηρεσία), ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και
4, και 36 του Κ.Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προµηθευτές ((αποφάσεις: α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97
Υπουργ. Οικονοµικών Γ.Χ.Κ. ∆/νση Υποστήρ./Τµ. Γ (ΦΕΚ. 942/22/10/97),β)Φ.800/11611/28-4-98ΥΕΘΑ–ΦΕΚ488/Β/21-5-98),
γ)Φ.830.311/7/650339/Σ.7435/15

∆εκ.

99/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α,

δ)

Φ.800/100//73907/17-12-99

ε)Φ.800/12/85312/Σ.75/16-1-2001/ΕΠΥΕΘΑ/∆ΟΙ/Τµ.Νοµ.(ΦΕΚ 128/τ.Β/8-2-2001).
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(ΦΕΚ

89/Β/2

Φεβ.2000,
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Τα αρµόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγµάτων µετά την καταβολή εκ µέρους του προµηθευτή
του αντιτίµου

των

εργαστηριακών

εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) ηµερών από της

ενηµέρωσης του προµηθευτή εκ µέρους της Υπηρεσίας για το θέµα της αποστολής των δειγµάτων.
Σε περίπτωση µη καταβολής του αντιτίµου εντός της ανωτέρω προθεσµίας η σχετική προσφορά δεν θα λαµβάνεται
υπόψη.

Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
cpv 3435100-3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.365
*********************************************************

************************************
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ 242.510

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α.
1 ΕΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ

Κ.Α.Ε. 1435 ΤΟΥ ΕΚΑΒ
cpv 3435100-3
Χρόνος παράδοσης : Τµηµατική παράδοση εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ζήτησή τους µε δελτίο παραγγελίας που θα
συντάσσει και θα αποστέλλει το εκάστοτε Παράρτηµα του ΕΚΑΒ
στον προµηθευτή. Η συνολική προµήθεια των ποσοτήτων των
ελαστικών επίσωτρων για το κάθε Παράρτηµα θα πραγµατοποιηθεί

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

σε τέσσερις (4) το µέγιστο τµηµατικές παραδόσεις και εντός
διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης. Με κοινή συµφωνία µεταξύ του ΕΚΑΒ και του
προµηθευτή, το διάστηµα του ενός έτους θα µπορεί να παραταθεί
για άλλους έξη (6) µήνες.

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β, ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΤΚ 11527
Και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.
Το αργότερο ένας (1) µήνας από την παράδοση των ελαστικών
επισώτρων στις αποθήκες των Παραρτηµάτων του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας.
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
120 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Αθήνα
Τρίπολη
Λάρισα
Κοζάνη
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Μυτιλήνη
Ρόδος
Αλεξ/πολη
Πάτρα
Λαµία
Ιωάννινα

13 Ηράκλειο

Σύνολο τεµαχίων
ανά τύπο
ελαστικού
900 - 30 - 24
- 32 - 32 - 140 - 56 - 28 - 12 - 12 4 50
- 50 4 30 4 - 5
5
5
- 5
12
4
- 12 - 24 12 36 20 32 20 60
- 60 - 34 - 40 12 24 - 16 - 12
56
- 36 - 36 - 24 - 4
28 - 20 - 4 20 - 8
- 5
- 4
- 24 12 34 - 20 - 24 - 4
4
-

32
12
-

1343 36 385 36 225 28 17 215 16 12 4
4

-

(CITROEN JUMPER )

(CITROEN JUMPER )

52
-

5

110/80 R19 M/C 59Η ΕΜΠΡ. (KAWASAKI KLV 1000 )
90/90 R21 ΕΜΠΡ. (KAWASAKI KL R650)

7
1
2
7
1
2
4
1
4
1
5
5
-

4 -

4 10 10 5
5
5
5

120/90 R17 ΟΠΙΣΘ. (KAWASAKI KLR 650)

(YAMAHA TDM 900 )

150/70 R17 M/C 69Η ΟΠΙΣΘ. (KAWASAKI KLV 1000 )

-

160/60 ZR 17 59 W ΟΠΙΣΘ.

205/70 R15 91H (BMW 3FR)

110Q (FIAT DUCATO MAXI)

120/70 ZR 18 59 W ΕΜΠΡ. (YAMAHA TDM900 )

-

(FORD MONDEO/SUBARU)

(FORD / FIAT )

(MERCEDES314&4X4 )

225/70R15 C 112 M+S

215/75R16 113/111 R ,HW

(MERCEDES314 & 4X4 )

225/70R15 C 112 , R ,HW

(FORD )

(FIAT&VW AAC/AF)

195/R14 C 106 , R ,HW

195/70R15 C 104 , R ,M+S

195/70R15 C 104 , R ,HW (FIAT&VW AAC/AF)

215/65R16 C 106/104 Τ ,M+S (VW TRANSPORT E.E.E )

215/65R16 C 106/104 Τ ,ΗW (VW TRANSPORT E.E.E )

205/70R15 C 106 , R ,M+S

205/ 75 R16

α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
205/55R16 91H HW

205/70R15 C 106 , R ,HW

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Π-Η5Σ

115,00 €
110,00 €
90,00 €

575,00 €
550,00 €
450,00 €

24
28
20

4

20
5
4
24
34
20
24
12

215

6
8

16
12
4
4
4

205/70 R15 91H (BMW 3FR)

205/ 75 R16 110Q (FIAT
DUCATO MAXI)

205/55R16 91H HW (FORD
MONDEO/SUBARU)

225/70R15 C 112 M+S
(MERCEDES314&4X4 )
215/75R16 113/111 R ,HW
(FORD / FIAT )

225/70R15 C 112 , R ,HW
(MERCEDES314 & 4X4 )

195/R14 C 106 , R ,HW
(FORD )

195/70R15 C 104 , R ,M+S
(FIAT&VW AAC/AF)

195/70R15 C 104 , R ,HW
(FIAT&VW AAC/AF)

215/65R16 C 106/104 Τ
,M+S (VW TRANSPORT E.E.E )

215/65R16 C 106/104 Τ
,ΗW (VW TRANSPORT E.E.E )

205/70R15 C 106 , R ,M+S
(CITROEN JUMPER )

120/90 R17 ΟΠΙΣΘ.
(KAWASAKI KLR 650)

4

90/90 R21 ΕΜΠΡ. (KAWASAKI
KL R650)

12

110/80 R19 M/C 59Η ΕΜΠΡ.
(KAWASAKI KLV 1000 )

4

150/70 R17 M/C 69Η ΟΠΙΣΘ.
(KAWASAKI KLV 1000 )

4

120/70 ZR 18 59 W ΕΜΠΡ.
(YAMAHA TDM900 )

4

160/60 ZR 17 59 W ΟΠΙΣΘ.
(YAMAHA TDM 900 )

4
7
7
4
4
5
5

1
1
1
1

2
2

10
10
5
5
5
5

242.510,00 €

140,00 €

700,00 €

17

120,00 €

28

1.200,00 €

12

150,00 €

20

1.500,00 €

225
5

85,00 €

36
4

340,00 €

385
20
30
5
12
32
34
16
36

100,00 €

36
4

400,00 €

12
50
5
4
36
60
24
36
52

80,00 €

90,00 €

1.530,00 €

1343
12
12

320,00 €

90,00 €

2.520,00 €

12
32
28

130,00 €

80,00 €

18.000,00 €

50
5
12
24
60
40
56
32
30
32
56

1.560,00 €

130,00 €

4.680,00 €

900
24
140

120,00 €

118,00 €

45.430,00 €

Αθήνα
Τρίπολη
Λάρισα
Κοζάνη
Θεσσαλονίκη
5
Μυτιλήνη
7
Ρόδος
8
Αλεξ/πολη
9
Πάτρα
10
Λαµία
11
Ιωάν-νινα
12
Ηράκλειο
13
Σύνολο τεµαχίων
ανά τύπο
ελαστικού

1.920,00 €

110,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΥΠΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
3.960,00 €

1
2
3
4
205/70R15 C 106 , R ,HW
(CITROEN JUMPER )

ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ

105,00 €

100,00 €

α/α

22.575,00 €

ΠΙΘΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

134.300,00 €

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Π-Η5Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες των οχηµάτων του ΕΚΑΒ µε συνολική πιθ.δαπάνη ανά τύπο.
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ( διαστάσεις , δείκτης φορτίου, δείκτης ταχύτητας , χρήση , τύπος οχήµατος )

990
120
248
32

174
25
32
180
188
124
152
100

2365

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Π-Η5Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1-

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.

118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2-

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την

εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3-

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3- Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.3.4- Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού.
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
-

Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά,

Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
∆/νση: Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.1/2014
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:
Αποστολέας :............................................................
Ηµεροµηνία Αποσφράγισης του Φακέλου:
Ώρα Αποσφράγισης: 12:00
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
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1.4.2 - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούναι σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
∆/νση: Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.1/2014
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού:
Αποστολέας :............................................................
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
1.4.3

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο πρωτοκόλλου – Για την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
∆/νση: Τέρµα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα ΤΚ 11527
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.»
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Αποστολέας :............................................................
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1.4.4 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο

µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.5 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων
των εµπορικών
αρίθµηση από

φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή
το πρώτο µέχρι

το τελευταίο.

Για

ευχερέστερη

αναζήτηση

των

στοιχείων αυτών, η

προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου,
µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές
προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).

1.4.6 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
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πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
1.5-

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης
προσφορών.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας ανά τύπο ελαστικού, όπως αναφέρεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και το Παράρτηµα Α΄.
Κάθε συµµετέχων µπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερους ή όλους τους τύπους των ελαστικών.

Η κατακύρωση στο μειοδότη θα γίνει με σύγκριση της χαμηλότερης τιμής ανά τύπο ελαστικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση η οικονοµική προσφορά θα αναφέρει την ποσότητα και την προσφερόµενη τιµή ανά τύπο
ελαστικού.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΧ:
205/70R15 C
106 ,
R,HW(CITROEN
……………….
JUMPER ).
TEMAXIA
1.343

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

……………….

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΧ:
205/70R15 C
106 , R ,M+S
(CITROEN
JUMPER ).
TEMAXIA
36

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
(TEMAXIOY)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ TEMAXIA 1.343
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΧ 205/70R15 C 106 ,
R,HW(CITROEN JUMPER )

…………..

………

…………………………………

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
(TEMAXIOY)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, TEMAXIA 36,
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΧ
205/70R15 C 106 , R ,M+S
(CITROEN JUMPER )

…………..

………

…………………………………

κ.ο.κ.
-Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισµών του προγράµµατος προµηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής
γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν κατά την
τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισµό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται της
έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα
α

εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 .Β.1

α

του Π.∆. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά

περιγράφονται κατωτέρω :
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Πίνακας (Α) Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
Α/Α
Α1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π∆ 118/07.για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% :
α) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης όταν ο συµµετέχων προσφέρει
όλους τους τύπους των ελαστικών, ή
β) που αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη αξία των τύπων των ελαστικών του που
προσφέρει ο συµµετέχων.

Α2

Υπεύθυνη ∆ήλωση της Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
1.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού

2.

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.
1),
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),
ε) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :

Α3

•

οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

•

ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

•

Ο Πρόεδρος του συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός.

•

σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.

Υπεύθυνη ∆ήλωση της Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού .
2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους :
•

δεν τελούν σε πτώχευση, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και επίσης,
ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. (Τα
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αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση, σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία)
•

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση. (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία)

•

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα)

•

δεν τελούν σε παύση εργασιών. (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν
ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία)

•

είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για
το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.

•

είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

•

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους
(∆ιευκρίνιση: Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση να αναφέρεται το οικείο Επιµελητήριο και το
ειδικό επάγγελµά τους). (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελµά
τους).

•

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από
διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

•

∆εν εµπίπτουν σε κάποιον ή κάποιους από τους λόγους απόρριψης που
αναφέρονται στη διακήρυξη γενικότερα

•

Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (µόνο για συνεταιρισµούς).

3. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση, κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, των δικαιολογητικών της παραγράφου «Γενικά ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης» της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται σε
αυτήν.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:

Α4

•

οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

•

ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

•

ο Πρόεδρος του συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός

•

σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως:
•

το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.)

•

επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των
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εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.)
•

στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε, ή
απόφαση των ∆ιαχειριστών σε περίπτωση ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ µε την οποία:

Α5

α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση
β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον
συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού και την προσφορά.
Οι παραπάνω (α & β) απαιτήσεις δεν τίθενται αν η εξουσία του υπογράφοντος προς
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις
κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ.) και έχει υποβληθεί στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Σε κάθε
περίπτωση, ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων
211 επ. του ΑΚ.
Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως µέλη ενώσεων ή
κοινοπραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό.
Τα διαγωνιζόµενα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν απόφαση του κατά το νόµο ή το
καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συµµετοχής στο διαγωνισµό και διορισµού
του νοµίµου εκπροσώπου του.
Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το
νόµιµο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή/και του παρισταµένου στην
αποσφράγιση, από τον νόµιµο εκπρόσωπο µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής .

Α6

Πίνακας (Β) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Β1

Για κάθε Μέλος της ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά του Πίνακα (Α) της παρούσης παραγράφου.
Το αναφερόµενο στον Πίνακα Α ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής (Α.1) µπορεί να
καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των
συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση.
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
µελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό.

Β2

Συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας όπου:
•

να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρων την ευθύνη
από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών

•

να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το
οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου

•

να αναγράφεται το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, (ΠΡΟΣΟΧΗ: ποσοστό, όχι απόλυτη τιµή)

•

να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

12

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Π-Η5Σ

να ορίζεται 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

•

Β3

Β4

Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του εκάστοτε νοµικού προσώπου/µέλους της
ένωσης/κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για :
•

τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου/µέλους στην ένωση/κοινοπραξία

•

τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου/µέλους στο διαγωνισµό και

•

το ποσοστό συµµετοχής του νοµικού προσώπου/µέλους στην υλοποίηση του έργου

Η ένωση ή η κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται επί
ποινή απόρριψης είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την
κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη (άρθρο
7 του Π∆. 118/2007).

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις Ένωσης ή Κοινοπραξίας:
-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 υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη
νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε
περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
Σύµβασης.
-Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι
συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού.
O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
1.6.1. Aναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσης) κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού .∆ιατάγµατος.
1.6.2. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07).
Σηµείωση: H ηµεροµηνία συντάξεως της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς..
Η ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος µπορεί να γίνει και πρίν από την ηµεροµηνία της
υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης .
.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής
κατάστασης του προσφέροντος( άρθρο 45, του Π.Α.60/2007), θα κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν
ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα
όριά τους όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω καθώς και το ότι θα προσκοµίσουν
τα αντίστοιχα έγγραφα:
-Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών,
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επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόµενου από τον προµηθευτή είδους και ποσότητας. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.Η µη συµµόρφωση προς τις ανωτέρω αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών
προϋποθέσεων συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά των υπό στοιχεία 1.6 έως και 1.6.3 η
προσφορά θα απορρίπτεται.

1.7 Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιµής του µειοδότη,
προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσης δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισµός θα µαταιωθεί και η προµήθεια θα επαναπρογραµµατιστεί.
α

1.8 ∆ικαιολογητικά του άρθρου 8 και 8 παρ. 2β του Π.∆. 118/2007 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (άρθρο
47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). (Αναφέρονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
1.9 Η επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την εκπνοή της

προθεσµίας της έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.

1.10 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Οι δικαιούµενοι
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και των
προσφορών τους. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
1.10.1. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη.
1.10.2 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
1.10.3 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο.
1.10.4 Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή
και τoπoθετoύvται σ’ ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
1.10.4 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της και, κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της
ορθότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, συντάσσει πρακτικό.
1.10.5 Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς , συντάσσει πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα µέλη της και το οποίο εγκρίνεται µαζί µε το πρακτικό ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
δικαιολογητικών και των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από το αρµόδιο όργανο λήψης αποφάσεων και κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες για τυχόν υποβολή διοικητικών προσφυγών.
1.10.6 Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των λoιπώv στoιχείωv
των προσφορών, στην ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε την πρόσκληση από το αρµόδιο όργανο. Η Επιτροπή αξιολόγησης του
διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από αρµόδιο όργανο λήψης αποφάσεων και κοινοποιείται στους
συµµετέχοντες για τυχόν υποβολή διοικητικών προσφυγών.
1.10.7 Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv
και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης
της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση
από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
1.10.7 Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
1.10.8 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή
του διαγωνισµού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παράγραφος 2 του Π.∆.
118/07 και στο άρθρο 8α του ιδίου Π.∆/τος (και όπως αναλυτικά ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 1.2), σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά
αποδεκτή η προσφορά, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ
της ηµεροµηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, και στο άρθρο 8α του ιδίου Π.∆/τος,
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
1.10.9 Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες που
υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικά αποδεκτές προσφορές.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσφύγουν κατά της εν λόγω απόφασης σύµφωνα µε το Π.∆ 118/07. Κρίσιµος χρόνος για την
έναρξη της προθεσµίας των προσφυγών είναι η κοινοποίηση της απόφασης προς τους διαγωνιζόµενους.

1.11

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την
αρµόδια Επιτροπή.

1.12

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης (για προµήθεια ειδών) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα

απορρίπτεται. Επίσης, η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

1.13

Επισηµαίνεται ότι:

1.13.1

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.13.2

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
1.13.3

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.14 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών, εφόσον υπάρχουν,
σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.

1.15 Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών: «Σε περίπτωση συνυποβολής µε
την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου».

1.16 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερόµενων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή
της κατασκευάστριας εταιρείας.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα
πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος
για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
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γ. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από
τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία,
Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα
της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.17.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ελαστικών ή και για ορισµένο τύπο ελαστικού, η εγγύηση
πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. για το συγκεκριµένο τύπο ή
τύπους ελαστικών όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α΄. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά σε σχετική
έγγραφη δήλωση του προµηθευτή που υποβάλλεται µε την προσφορά, ο τύπος ή οι τύποι των ελαστικών, για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά. Τυχόν προσφορά τύπων ελαστικών, τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω δήλωση δεν
λαµβάνεται υπόψη.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
προβλέπεται από τη διακήρυξη.
3.Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή
που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
4.Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
5.Η ισχύς των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα είναι µέχρι της επιστροφής τους στην
Τράπεζα.
6.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆.118/07.
Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα.

1.18. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης (για προµήθεια ειδών) µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.118/07) ή να
µετατίθεται.
1.19.
1

ΤΙΜΕΣ

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του υλικού ελεύθερου µέχρι και της εισαγωγής του εντός των

αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη
την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4

Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
i.

Τιµή µονάδος του είδους σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους δαπανών για παράδοση τους ελεύθερων και των

κρατήσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
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ii.

Ποσοστό και αξία Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιµής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται

από την Υπηρεσία).
5

Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό
ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην
συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των µερών.

6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την
έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων
προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
7.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.

1.20

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής:

α) Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του είδους.
β) i. Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης µε την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 Π.∆.118/2007.
Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης
προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής.
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ.
5 εδάφιο ε του Π.∆.118/2007. Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης
διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που
ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
ii. Το υπόλοιπο της συµβατικής αξίας µε τον αναλογούντα στη συνολική συµβατική αξία Φ.Π.Α. µετά την οριστική
παραλαβή του είδους.
2 Σε περίπτωση τµηµατικής – σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωµή για το µέρος της ποσότητας που παραδίδεται
µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή της.
3 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωµής λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος
θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής.
4

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.
118/07.

5

Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συµφωνήθηκε ορισµένη ηµέρα η προθεσµία πληρωµής της αµοιβής, γίνεται υπερήµερος,
χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους,

α) εάν παρέλαβε το τιµολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µόλις
περάσουν εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή
β) εάν παρέλαβε το τιµολόγιο µετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µόλις
περάσουν εξήντα (60) µέρες από την παραλαβή του τιµολογίου.
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Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο
που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες
(«περιθώριο»).
1.21.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆.
118/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005).
1.22 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 Π.∆.118/2007)
1.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού

για

µέρος της υπό

προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%
2.Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόµενου από τη ∆ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή της προµηθευτή.
3.∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα
ποσότητα, µέχρι ποσοστού 15%. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος
παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
Κατά τα λοιπά ισχύον οι κείµενες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆.118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του
Π.∆.118/07

Πίνακες ∆ικαιολογητικών
(Υποβάλλονται από τον προσφέρων Υποψήφιο Ανάδοχο κατά το στάδιο κατακύρωσης)

α. Έλληνες Πολίτες
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
β) δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).

•

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).

•

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)

γ) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας
Υπόχρεοι προσκόµισης Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι
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3

4

5

6

διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του
Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη
διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

7

Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

8

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης.

β. Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του Υποψηφίου Αναδόχου από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
β) δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).

•

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.
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48).
•

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)

γ) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
3

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
του.

4

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από το δίκαιο της χώρας του

5

6

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του
Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη
διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

7

Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση ή ένορκη βεβαίωση της
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης

8

Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
έγγραφης πρόσκλησης.

γ. Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
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άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
β) δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).

•

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).

•

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)

γ) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
Στην περίπτωση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, το απόσπασµα θα πρέπει να
αφορά τους οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές, στην περίπτωση εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τους διαχειριστές, στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον
Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.
3

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

4

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

5

6

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του
Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη
διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

7

Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

8

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης.
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δ. Συνεταιρισµοί
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
β) δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).

•

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).

•

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)

γ) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
Στην περίπτωση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, το απόσπασµα θα πρέπει να
αφορά τους οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές, στην περίπτωση εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τους διαχειριστές, στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον
Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.
3

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

4

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

5

6

7

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του
Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη
διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση της Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
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πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
8

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης.

ε. Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του Υποψηφίου Αναδόχου από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
β) δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).

•

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).

•

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)

γ) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
Στην περίπτωση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, το απόσπασµα θα πρέπει να
αφορά τους οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές, στην περίπτωση εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τους διαχειριστές, στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον
Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νοµίµους εκπροσώπους του.
3

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

4

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

5

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Προσκοµίζεται πιστοποιητικό του
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Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Φορέα στο οποίο είναι εγγεγραµµένος περί µη
διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή, όταν το Επιµελητήριο
αυτό ή ο Φορέας έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του. ∆ιαφορετικά, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ
επαγγελµατικό παράπτωµα.
6

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

7

Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

8

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης.

•

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των κατηγοριών α έως και ε συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου Αναδόχου, που θα
αναφέρει ότι δεν συντρέχουν οι σχετικές νοµικές καταστάσεις και ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα, η οποία και
πρέπει να γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του υποψηφίου Αναδόχου

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.

2.1 Άρθρο 7 Π.∆. 118/07
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
2.2 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
α
∆ικαιολογητικά του άρθρου 8 και 8 παρ. 2β του Π.∆. 118/2007
Τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και
τους:

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα όρια

- Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της
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επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης
του προσφερόµενου από τον προµηθευτή είδους και ποσότητας. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα
υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
Η µη συµµόρφωση προς τις ανωτέρω αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.

3. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή, εφόσον
α

τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8 του ιδίου ∆ιατάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και
της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα του Παραρτήµατος Γ’, ως ανωτέρω κατά περίπτωση,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση
συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
α

καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων (άρθρο8 του Π∆ 118/07).
Κατά τα λοιπά ισχύον οι κείµενες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαµηλότερη τιµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών
του Ε.Κ.Α.Β. που αποτελείται από σελίδες 4 τεχνικών προδιαγραφών, που επισυναπτόµενες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας ∆ιακήρυξης:
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Σκοπός
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών
επισώτρων που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας.
1.2. Σχετικά βοηθήµατα
1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).
1.2.2. Πληροφορίες από το εµπόριο και την βιοµηχανία.
1.2.3. Η ισχύουσα νοµοθεσία.
1.3. Ταξινόµηση
Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινοµούνται στους παρακάτω τύπους.
1.3.1. Από την µορφή του πέλµατος.
1.3.1.1. Τύπος “HW” οµαλού δρόµου (High Way).
1.3.1.2. Τύπος “CC” ανώµαλου δρόµου (Cross Country) στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος “M+S” λάσπης και χιονιού (Mud
and Snow).
1.3.2. Από την χρησιµοποίηση ή µη αεροθαλάµου.
1.3.2.1. Τύπος “Tube type” όταν απαιτείται.
1.3.2.2. Τύπος “Tubeless” όταν δεν απαιτείται.
1.3.3. Από την γωνία διάταξης των λινών ή συρµάτων του σκελετού (παρ. 2.1.) ως προς την περιφέρεια.
0

1.3.3.1. “Συµβατικά” όταν η γωνία είναι 38 περίπου (διαγώνια διάταξη).
0

1.3.3.2. “Ακτινικά” (Radial) όταν η γωνία είναι 90 περίπου.
1.3.4. Από την ονοµαστική “ΣΕΙΡΑ” που σε κάθε µία εντάσσονται όλα τα ελαστικά επίσωτρα µε τον ίδιο λόγο ύψους προς πλάτος
της εγκάρσιας τοµής και κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στην E.T.R.T.O. Οι ενδεικτικές τιµές της σειράς είναι π.χ. 60,
65, 70,80, 82 και 100 και προκύπτουν από το γινόµενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούµενα µε το εκατό.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επισώτρων είναι µίγµα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass)
αποτελείται από δέσµη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγµατος χαλύβδινων συρµάτων και ενισχύεται µε µια ή
περισσότερες περιµετρικές λωρίδες (Breaker Belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγµα χαλύβδινων
συρµάτων.
2.2. Γενικές Απαιτήσεις
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώµατα.
2.2.1. Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων.
2.2.2. Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται η µορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση.
2.2.3. ∆ιαχωρισµό των λινών.
2.2.4. Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τοµών.
2.2.5. Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα ή ελλιπή κάλυψη του µεταλλικού πυρήνα µε ελαστικό.
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2.3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το µέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να µεταφέρει το κάθε ελαστικό επίσωτρο στην προβλεπόµενη µέγιστη ταχύτητα
χαρακτηρίζεται σαν “∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ” (Load Index – L.I.) και φαίνεται στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται µε ένα ακέραιο
αριθµό από 0 έως 279 και οι αντίστοιχες τιµές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο ΠΙΝΑΚΑ της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.2. Παρά τη θέσπιση του L.I. χρησιµοποιείται (κύρια στα “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ” ελαστικά επίσωτρα) η παλαιά κωδικοποίηση του
µέγιστου φορτίου που είναι ο “∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ” (Play Rating – P.R.). Εκφράζεται µε ένα άρτιο αριθµό από το 4 έως το 60.
2.3.3. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα για την ασφαλή µεταφορά του µέγιστου επιτρεπτού φορτίου της παρ. 2.3.1. χαρακτηρίζεται
σαν “∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ” (Speed Symbol – S.S.) στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται µε ένα γράµµα του Λατινικού
αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιµές σε Km/h φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.4. Το πέλµα των ελαστικών επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται όπως καθορίζεται στην παρ. 3.2.2.4, θα πρέπει να έχει αντοχή
εφελκυσµού τουλάχιστον 2.000 Lb/in και τα πλευρικά τοιχώµατα αντοχή εφελκυσµού τουλάχιστον 1.300 Lb/in.
2.3.5. Τα ελαστικά επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει να µην εµφανίζουν φθορές στην
επιφάνειά τους.
2.3.6. Η ηµεροµηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της
παράδοσής τους.
2.3.7 Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να µην απαιτείται η χρήση αεροθαλάµου.
2.4. ∆ιαστάσεις
Στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ καθορίζονται οι διαστάσεις των προς προµήθεια ελαστικών επισώτρων.
2.4.1. Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού επισώτρου εκφράζεται µε το πλάτος του επισώτρου σε mm, τη “σειρά” και τη
διάµετρο του σώτρου σε ίντσες. Μαζί δε µε τις διαστάσεις κάθε ελαστικού επισώτρου καθορίζεται και ο τύπος αυτού όπως
ταξινοµείται στην παρ. 1.3.3.
2.4.2. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των ελαστικών επισώτρων είναι προδιαγραφόµενες στην E.T.R.T.O. και
µπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει “ζανταρισθεί” στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της
E.T.R.T.O. Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω :
-

Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) > 305 mm Radial + 4% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 8%.

-

Για πλάτος εγκάρσιας τοµής (SW) < 305 mm Radial + 2% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 4%.

-

Για ολική διάµετρο (OD) :

2.4.2.1. Φορτηγά οµαλού δρόµου : ± 1.5%
2.4.2.2. Φορτηγά ανώµαλου δρόµου : + 5%
2.4.2.3. Επιβατικά Radial οµαλού δρόµου : ± 3%
2.4.2.4. Επιβατικά Radial ανώµαλου δρόµου : + 2%
2.4.3. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των ελαστικών επισώτρων κατά την χρήση είναι οι µέγιστες επιτρεπτές που
προσλαµβάνει το ελαστικό επίσωτρο όταν τοποθετείται στο κατάλληλο σώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόµενη πίεση και
κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόµο όπως αναφέρεται στην E.T.R.T.O.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΗΣ
3.1. Εγγύηση ποιότητας
3.1.1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα της E.T.R.T.O.
3.1.2. Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται
εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν προέρχονται από αναγόµωση.
3.1.3. Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων µέχρι του ορίου φθοράς τους.
3.1.4. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό και την Ελληνική νοµοθεσία. Να
αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθµός της έγκρισης του ελαστικού
επισώτρου.
3.1.5. Επί των ελαστικών επισώτρων πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την E.T.R.T.O., καθώς το
εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των.
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3.1.6. Οι προσφορές των προµηθευτών πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών επισώτρων, σχέδια,
φωτογραφίες, αριθµό λινών κάθε ελαστικού επισώτρου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την επιτροπή
εξέτασης των προσφορών.
3.2. Επιθεώρηση και µέθοδοι δοκιµής
3.2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος
Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση της συµφωνίας µε τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.3.6. και 4.3. της παρούσας προδιαγραφής. Επίσης ελέγχονται τα ελαστικά επίσωτρα κατ’ όψη ως
προς την καινουργή κατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειάς τους, δηλαδή της απουσίας ρωγµών κ.λ.π.
ελαττωµάτων.
3.2.2. Εργαστηριακός έλεγχος
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ελέγχονται :
3.2.2.1. Οι διαστάσεις σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην παρ. 2.4.2.
3.2.2.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.2.
3.2.2.3. Ο σκελετός σύµφωνα µε την παρ. 2.1.
3.2.2.4. Η αντοχή στον εφελκυσµό σύµφωνα µε την παρ. 2.3.4.
3.2.2.5. Η αντοχή στο όζον σύµφωνα µε την παρ. 2.3.5.
Οι προαναφερόµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται µε έξοδα του προµηθευτή κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τµηµατικά µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή στα κατά τόπους Παραρτήµατα του
Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας. Η τµηµατική αυτή παράδοση θα πραγµατοποιείται από τον προµηθευτή µόνο µετά από δελτίο
παραγγελίας που θα συντάσσει το ενδιαφερόµενο Παράρτηµα του ΕΚΑΒ και θα αποστέλλεται σε αυτόν. Τα Παραρτήµατα του
ΕΚΑΒ και οι προϋπολογισθείσες για αυτά ποσότητες, ανά τύπο ελαστικών επισώτρων, φαίνονται στο συνηµµένο σχετικό Πίνακα.
Το κάθε παράρτηµα θα έχει το δικαίωµα, βάσει των πραγµατικών του αναγκών που ανέκυψαν, να αναπροσαρµόσει την
προϋπολογισθείσα ποσότητα που του αναλογεί ανά τύπο ελαστικών επισώτρων κατά + ή – 20% το µέγιστο. Σε περίπτωση που
κάποιο Παράρτηµα αναπροσαρµόσει την ποσότητα που θα παραλάβει ανά τύπο ελαστικών, οι τεχνικοί όροι της προµήθειας,
καθώς και η τιµή ανά τεµάχιο ελαστικού παραµένουν αµετάβλητα.
4.2. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία γυµνά χωρίς ειδική συσκευασία.
4.3. Στο πλευρικό τοίχωµα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη µορφή οι προβλεπόµενες από την
ισχύουσα νοµοθεσία και την E.T.R.T.O. επισηµάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο
της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν.

5. ∆ΙΑΦΟΡΑ
5.1. Η Υπηρεσία καθορίζει τις διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων, τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας, τον τύπο πέλµατος,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της παρ. 1.3. που κρίνεται απαραίτητο.
5.2. Η συνολική ποσότητα του κάθε ζητούµενου τύπου ελαστικού επισώτρου (δηλαδή τα ελαστικά των ιδίων διαστάσεων, δεικτών
ταχύτητας - φορτίου και χρήσης) πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.
5.3. Ο µειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, πριν την υπογραφή της σύµβασης τα αντίστοιχα δελτία
αναγνώρισης.
5.4. Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων στην παρούσα προδιαγραφή, εργαστηριακών ελέγχων της παρ. 3.2.2. υπεύθυνος
είναι ο προµηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα προβλεπόµενα όργανα και συσκευές. Στην αντίθετη περίπτωση
βαρύνεται µε τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγµάτων προς εκτέλεση των δοκιµών σε άλλα εργαστήρια.
Επί πλέον, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους προβλεπόµενους ελέγχους σε αναγνωρισµένο
εργαστήριο εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
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5.5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους
κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας που ισχύουν στην κατηγορία των ελαστικών επισώτρων.
5.6. Ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, µε την Τεχνική Προσφορά του να καταθέσει κατάλογο µε
τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόµενο µε αυτόν κατάστηµα στην κάθε έδρα των Παραρτηµάτων του ΕΚΑΒ που
περιλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο Πίνακα (εξαιρουµένης της Αθήνας) που θα αναλαµβάνει την τοποθέτηση των υπό
προµήθεια ελαστικών. Στον κατάλογο αυτό θα αναγράφεται και το κόστος της εργασίας αντικατάστασης ανά τεµάχιο ελαστικού.
Στην εργασία αντικατάστασης του ελαστικού θα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και η ζυγοστάθµιση του τροχού, καθώς και η
αντικατάσταση της βαλβίδος αέρος µε καινούρια. Το ΕΚΑΒ θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει την δαπάνη για τις εργασίες
αντικατάστασης ελαστικών που πραγµατοποίησε το κάθε κατάστηµα, µετά την έκδοση του ανάλογου τιµολογίου. Η ανάθεση της
εργασίας αντικατάστασης ελαστικών από το κάθε Παράτηµα του ΕΚΑΒ προς τα κατά τόπους καταστήµατα θα γίνεται µε την
σύνταξη ∆ελτίου Παραγγελίας Εργασιών στο οποίο θα µνηµονεύεται η υπογραφείσα σύµβαση, τους όρους της οποίας θα είναι
υποχρεωµένο να δεχθεί το κατάστηµα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω καταστήµατα δεν δεχθεί να τηρήσει του
όρους της σύµβασης, το ΕΚΑΒ θα έχει το δικαίωµα να αναθέσει την εκτέλεση της εργασίας σε κατάστηµα της επιλογής του και την
δαπάνη θα επιβαρυνθεί ο προµηθευτής.
5.7. Χρόνος παράδοσης : τµηµατική παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ζήτησή τους µε δελτίο παραγγελίας που θα
συντάσσει και θα αποστέλλει το εκάστοτε Παράρτηµα του ΕΚΑΒ στον προµηθευτή. Η συνολική προµήθεια των ποσοτήτων των
ελαστικών επισώτρων για το κάθε Παράρτηµα θα πραγµατοποιηθεί σε τέσσερις (4) το µέγιστο τµηµατικές παραδόσεις και εντός
διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Με κοινή συµφωνία µεταξύ του ΕΚΑΒ και του
προµηθευτή, το διάστηµα του ενός έτους θα µπορεί να παραταθεί για άλλους έξη (6) µήνες.
5.8. Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) µήνας από την παράδοση των ελαστικών επισώτρων στις αποθήκες των
Παραρτηµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας.
5.9. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαµηλότερη τιµή”.

32

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΟΡ1Π-Η5Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………………………………………..
Κατάστηµα ………………………….…
Οδός ……………………………………
Τ.Κ.……………………Πόλη………..…
Τηλέφωνο………………………………
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………………………..
ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Τέρµα οδού Υγείας και Μεσογείων, Αθήνα
Τ.Κ. 11527
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………………………………………. …………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
……………………………………………………………………………………………………. υπέρ της Εταιρίας
……………………………………………………………………………………………………………………………………
∆/νση …………………………………………………………………………………………… δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο
διαγωνισµό της …………………………………………………………………………………………..
για την προµήθεια ……………………………………………………………………………………………………………...
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………………………… ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της
εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………………………………………..
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………………………………………..
Κατάστηµα ………………………….…
Οδός ……………………………………
Τ.Κ.……………………Πόλη………..…
Τηλέφωνο………………………………
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………………………..
ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ…………………………………….
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Τέρµα οδού Υγείας και Μεσογείων
Τ.Κ. 11527, Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………………………………………. …………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
……………………………………………………………….
υπέρ
της
Εταιρείας
…………………………………………………………………………………
∆/νση …………………………………………………………………………………………… δια την καλή εκτέλεση των όρων της
σύµβασης
για
την
προµήθεια……………….……………εις
τον
διενεργούµενο
διαγωνισµό
της
…………………………………σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………………………… ∆ιακήρυξη σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα καλύπτει µόνο τις από την σύµβαση απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον τον χρόνο
ισχύος της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή της
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρ. σύµβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα την

οι υπογεγραµµένοι, αφενός ο κ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, κάτοικος

Αθηνών, ενεργών εν προκειµένω ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εδρεύοντος στην Αθήνα
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»,
δυνάµει του άρθρου 3 παρ. 3 αποφ. Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε αριθµ.
4β/9919/Φ25/16-2-1993 (ΦΕΚ 125Β/5-3-1993) «περί ορισµού αρµοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας ∆.Σ. του
ΕΚΑΒ κ.λ.π.», αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
την έγκριση του Π.Π.Υ.Υ. 2013 από την Ε.Π.Υ.
και σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.

κατακυρωτικής αποφάσεως του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ και αφετέρου ο/η

του
κάτοικος

οδός

αριθµός

µε στοιχεία αστυν. ταυτότητας

ενεργών εν προκειµένω ως νόµιµος εκπρόσωπος /

πληρεξούσιος της εταιρίας µε την επωνυµία

εδρεύουσας στην

και νοµίµως

εκπροσωπούµενης µε Α.Φ.Μ….…………………της ∆.Ο.Υ.……………………όπως προκύπτει από τα
συνηµµένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν µε το παρόν τα ακόλουθα:

Ι. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ µε την υπ’ αριθµ. 1/2014 διακήρυξη, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισµό για την
Προµήθεια

για το Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος διενεργήθηκε την …….2014 ενώπιον της προς τούτο συσταθείσης

Επιτροπής, η οποία µε το υπ’ αριθµ

πρακτικό της απεφάνθη υπέρ της εταιρείας.

Ήδη κατακυρωθέντος του παραπάνω διαγωνισµού µε την ανωτέρω κατακυρωτική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Κ.Α.Β., ο πρώτος των συµβαλλοµένων ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε την ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα,
αναθέτει εις τον αφετέρου συµβαλλόµενο

καλούµενο εφεξής ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ο οποίος αποδέχεται να

προµηθεύσει και παραδώσει στο Ε.Κ.Α.Β. τα παρακάτω είδη µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
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Περιγραφή Ειδών

Ποσότητα

Τιµή

Καθαρή

είδους

αξία

Φ.Π.Α.
(23%)

ανά

Συνολική
αξία ειδών

µονάδα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ελαστικων επισωτρωνΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟ-ΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΙΑΙΟ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ (ολογράφως):
(αριθµητικώς):

Στην παραπάνω συµβατική αξία περιλαµβάνονται όλα τα πάσης φύσεως έξοδα (συσκευασίας, µεταφοράς, εργατικών
κ.λ.π.) καθώς και οι φόροι, κρατήσεις κ.λ.π. για την προµήθεια των ανωτέρω ειδών µέχρι και την τελική παράδοσή τους στο ΕΚΑΒ.

Τα ανωτέρω συµβατικά είδη θα ανταποκρίνονται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην
παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο σύνολο µετ’ αυτής.

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης : τµηµατική παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ζήτησή τους µε δελτίο παραγγελίας που θα
συντάσσει και θα αποστέλλει το εκάστοτε Παράρτηµα του ΕΚΑΒ στον προµηθευτή. Η συνολική προµήθεια των ποσοτήτων των
ελαστικών επισώτρων για το κάθε Παράρτηµα θα πραγµατοποιηθεί σε τέσσερις (4) το µέγιστο τµηµατικές παραδόσεις και εντός
διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Με κοινή συµφωνία µεταξύ του ΕΚΑΒ και του
προµηθευτή, το διάστηµα του ενός έτους θα µπορεί να παραταθεί για άλλους έξη (6) µήνες.
Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) µήνας από την παράδοση των ελαστικών επισώτρων στις αποθήκες των
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή και εφόσον υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την
λήξη του συµβατικού χρόνου, µε απόφασή του µπορεί να χορηγήσει σε αυτόν παράταση του συµβατικού χρόνου παραλαβής των
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συµβατικών ειδών κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 παρ. 2 του Π.∆.118/2007, εφόσον κρίνει ότι οι αναφερόµενοι λόγοι
στην αίτησή του δικαιολογούν την µη τήρησή της συµβατικής προθεσµίας.

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Τα συµβατικά είδη θα παραδοθούν ως εξής:
ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ,

ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Όλα τα υπό προµήθεια είδη υπόσχεται ο Προµηθευτής ελεύθερα και απαλλαγµένα από οποιοδήποτε βάρος, χρέος, οφειλή,
κατάσχεση, προσηµείωση, διεκδίκηση τρίτου, θα είναι δε καινούργια, αµεταχείριστα και αρίστης ποιότητας, κατάλληλα δε για την
προοριζόµενη χρήση.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας
των, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
2. Εφόσον προβλέπεται τµηµατική παράδοση, ο παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται για κάθε τµηµατική παράδοση
αντίστοιχα.
VI. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α) Για την καλή εκτέλεση των όρων και την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν εκ της παρούσης
συµβάσεως, ο Προµηθευτής κατέθεσε στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, 1) την µε αριθµό…………………..εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης του Πιστωτικού Ιδρύµατος
µε ηµεροµηνία εκδόσεως ……………., διάρκειας έως ……..
Ποσού ευρώ, (ολογράφως)

(αριθµητικώς) **

**…….

η οποία θα παραµείνει στο ΕΚΑΒ και θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
προµηθευόµενων ειδών και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων αµφοτέρων των συµβαλλοµένων. Ρητά συµφωνείται µεταξύ
των συµβαλλοµένων ότι το ΕΚΑΒ δικαιούται να αξιώσει από το Πιστωτικό Ίδρυµα, που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή, την
καταβολή σ’ αυτό ολοκλήρου ή µέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής, τόσο για την µερική ή ολική ικανοποίηση της
καταπεσούσης ποινικής ρήτρας σε βάρος του προµηθευτού, όσο και για την µερική ή ολική ικανοποίηση αξιώσεώς του για την
ανόρθωση της προκληθείσης ζηµίας του, εξαιτίας της αθετήσεως των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η προβολή οποιασδήποτε
αµφισβητήσεως των παραπάνω αξιώσεων του ΕΚΑΒ εκ µέρους του Προµηθευτή ουδόλως παρακωλύει ή επιδρά επί του
δικαιώµατός του για την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως.
Β) Ο Προµηθευτής υπόσχεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ
εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης των προµηθευόµενων ειδών κατά τα προβλεπόµενα από τη σχετική διακήρυξη.

VII. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση µη εµπροθέσµου παραδόσεως ή αντικαταστάσεως των συµβατικών ειδών επιβάλλονται σε βάρος του Προµηθευτή,
εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιµο υπολογιζόµενο κατά τα προβλεπόµενα υπό των
διατάξεων του άρθρου 32 Π.∆. 118/2007. Κατά τα λοιπά, το ΕΚΑΒ διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του σε βάρος του Προµηθευτή για
την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που ήθελε υποστεί εξαιτίας της αθετήσεως των συµβατικών του
υποχρεώσεων και της µη εκπληρώσεως της συµβάσεως.

VIII. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αξία του συµβατικού είδους υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις:
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ΙΧ. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους της µε αρ.6/2012.
∆ιακηρύξεως του ΕΚΑΒ, του Ν. 2286/1995, του Ν. 2362/1995 και του Π.∆. 118/2007, όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν
µεταγενέστερα, των οποίων έλαβε γνώση ο προµηθευτής και τους οποίους συνοµολογούν και συναποδέχονται οι συµβαλλόµενοι.

Χ. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ρητώς συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων ότι αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς εκ της παρούσης συµβάσεως, η οποία
τυχόν ήθελε προκύψει στο µέλλον, καθίστανται τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών, ο δε προµηθευτής αναλαµβάνει µε
το παρόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον προς τους παρ’ αυτού εκπροσωπούµενους Οίκους του εξωτερικού όλες τις από την
παρούσα σύµβαση ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΧΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Η εκχώρηση της χορηγίας σε τρίτους όπως και η εκχώρηση, ενεχυρίαση ή η οποιαδήποτε µεταβίβαση των από την παρούσα
σύµβαση απαιτήσεων του προµηθευτή, απαγορεύεται απολύτως.
σύµβαση συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό σε τρία (3) όµοια

Σε πίστωση των ανωτέρω που αφορούν την υπ’ αριθµ.

αντίγραφα, τα οποία, αφού υπογράφηκαν αρµοδίως, έλαβε ο καθένας των συµβαλλοµένων ανά ένα όµοιο υπογεγραµµένο.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.

………………………………
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