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Αρικ. Διακιρυξθσ 6/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ (ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι
για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν αςκενοφόρων οχθμάτων

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το Ν. 1579/86 περί ιδρφςεωσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Ε.Κ.Α.Β
2. Το Ρ.Δ. 376/88 οργανιςμόσ του ΕΚΑΒ όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 348/96
3. Τθν υπ’αρικ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ Ρρόνοιασ και
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993), οριςμόσ αρμοδιοτιτων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ
4. Το Ρ.Δ. 60/2007 περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ
5. Το Ρ.Δ. 118/2007 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου - Κ.Ρ.Δ. όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το
άρκρο 9 του Ν.4038/2012
6. To N. 2286/95 Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων, όπωσ
τροποποιικθκε με το Ν. 2323/95
7. Το Ρ.Δ. 166/2003 Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35/ΕΚ για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ Εμπορικζσ Συναλλαγζσ
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8. Το Ν. 3861/2010 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
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των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ
9. Το Ρ.Δ. 113/2010 Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ
10. Το άρκρου 11 του Ν. 4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του Ν. 4038/2012
περί Συςτάςεωσ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων
11. Το Ν. 4281/2014 Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά
κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ
12. Το Ν. 4250/14 άρκρο 3, “Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν προμθκειϊν Δθμοςίου”
13. Το Ν. 4320/15 “υκμίςεισ για τθ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ
κρίςθσ τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ”
14. Το Ν. 4354/2015 ςχετικά με τθν αναςτολι ζναρξθσ ιςχφοσ του Μζρουσ Βϋ του Ν. 4281/2014
και λοιπζσ διατάξεισ που αφοροφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ
15. Το υπϋ αρικμ. 273/15 Αίτθμα Ρρομικειασ με ΑΔΑΜ: 15REQ003589374 και Ανάλθψθ
Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 70ΕΘΟ1Ρ-ΗΔΞ

ΔΙΑΚΗΡΤΟΤΜΕ
1.

Ρρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια
ανταλλακτικϊν αςκενοφόρων οχθμάτων όπωσ αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’.

2.

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από προκεςμία 20 θμερϊν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ, ςτο πρόγραμμα
Διαφγεια και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.

3.

Τόποσ - χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ

Σόποσ Τποβολισ Προςφορών

Ημερομθνία Διαγωνιςμοφ

Ώρα

Ραράρτθμα ΕΚΑΒ
Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
ΤΚ 555 35

Ρζμπτθ
11 Φεβρουαρίου 2016

10.30

Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 και 36 του Ρ.Δ.
118/2007 ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μζχρι τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία και ϊρα.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά απϋ αυτιν, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
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Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Β’.
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Στοιχεία ςυμμετοχισ

4.

4.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α) όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά
β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
γ)

ςυνεταιριςμοί

δ) κοινοπραξίεσ
4.2 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ
Στο διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτοί:
α) Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου,
με απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ.
β) Πςοι απϊλεςαν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ με
απόφαςθ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι ΑΕ του δθμοςίου Τομζα γιατί
δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
γ) Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ
παραπάνω κυρϊςεισ.
δ) Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ.
ε) Κάκε υποψιφιοσ εφόςον ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ που αφορά τα παρακάτω αδικιματα:
I. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ΙΙ. Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ
του Συμβολαίου
ΙΙΙ. Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
IV. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ που
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
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 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ: Συμπλθρωματικοί γενικοί όροι ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ: Τεχνικζσ προδιαγραφζσ

6.

Εφόςον ηθτθκοφν ζγκαιρα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ αυτζσ πρζπει να παρζχονται το αργότερο δφο (2) θμζρεσ, πριν από τθν
θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.

7.

Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τον οργανιςμό
του ΕΚΑΒ ςτο Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΑΚΑΤΣΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
α. Είδοσ διαγωνιςμοφ: Ρρόχειροσ
β. Είδοσ προμικειασ: Ανταλλακτικά αςκενοφόρου οχιματοσ
1. Θμιαξόνιο αριςτερό (κοντό) Fiat Ducato. Κωδ.: 1463105080 Γνιςιο ανταλλακτικό
2. Θμιαξόνιο δεξί (μακρφ) Fiat Ducato. Κωδ.: 1463106080 Γνιςιο ανταλλακτικό

15 τεμ.
8 τεμ.

Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για μζροσ μόνο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ: Πχι
γ. CPV: 34913000-0
δ. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικών: Τμθματικι, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ
- Σόποσ παράδοςθσ υλικών: ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ, Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
ε. Δθμοςίευςθ: Ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ, Διαφγεια, ΚΘΜΔΘΣ
ςτ. Αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ προςφορών: Κλθρωκείςα επιτροπι
η. Νόμιςμα προςφοράσ: € (Ευρϊ)
θ. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Δεν προβλζπεται
κ. Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: 15.640,00 € (Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23 %)
ι. Πθγι χρθματοδότθςθσ: Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ, ΚΑΕ 1431
ια. Απαγόρευςθ εναλλακτικών προςφορών: Ναι
ιβ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Χαμθλότερθ τιμι
ιγ. Προκεςμία υποβολισ προςφοράσ: Ζωσ Ρζμπτθ 11 Φεβρουαρίου 2016 10.30 πμ
ιδ. Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ: 120 μζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ιε. Κρατιςεισ: Κάκε νόμιμθ κράτθςθ
ιςτ. Αναπροςαρμογι τιμιματοσ: Δεν προβλζπεται
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ (ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Άρκρο 1
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι
απορρίψεωσ, τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ (εφόςον ο προμθκευτισ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με
αντιπρόςωπο) ςφμφωνα με το εδάφιο γϋ παρ. 1 του άρκρο 6. του Ρ.Δ. 118/2007
2. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ςτθν οποία:


Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο
ςυμμετζχουν



Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν
καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν
περίπτωςθ (1) του εδαφίου αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007



Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδαφίου αϋ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ



Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ τθσ
περίπτωςθσ (3) του εδαφίου αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007



Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (4) του
εδαφίου αϋ τθσ παρ. 2 και ςτθν περίπτωςθ (3) του εδαφίου βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6
του Ρ.Δ. 118/2007



Δεν τελοφν ςε κάποια, από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδαφίου γϋ τθσ
παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007, κατάςταςθ



Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του Ρ.Δ. 118/2007

Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται
βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.
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Χρόνοσ και τόποσ υποβολισ προςφορϊν – Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά,
μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται, ςτθ γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ.
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:


Θ λζξθ “Ρροςφορά”

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα
Θεςςαλονίκθσ)
 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ
 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
Μζςα ςτον καλά ςφραγιςμζνο κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ, εκτόσ τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
που αναφζρεται ςτο Άρκρο 1, τοποκετοφνται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία
κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ωσ εξισ:
1. Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ “Σεχνικι Προςφορά” ο οποίοσ κα περιζχει όλα τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ Ρροςφοράσ τα οποία κα ανταποκρίνονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
2. Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Προςφορά” ο οποίοσ κα περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
Οι φάκελοι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα είναι καλά ςφραγιςμζνοι, εντόσ του κυρίωσ
φακζλου, και κα φζρουν τισ παραπάνω ενδείξεισ (Ρροςφορά, Ρλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ, Αρικμόσ διακιρυξθσ, Θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Στοιχεία του
αποςτολζα).
Ρροςφορά που υποβάλλεται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ, κεωρείται
εκπρόκεςμθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ
προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ
7

ΑΔΑ: 76Κ6ΟΡ1Π-ΝΑ6
προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα

16PROC003631507 2016-01-14

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο
από τθ διακιρυξθ.
Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ
απαράδεκτεσ.
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ του άρκρου 15 παρ. 2/α του
Ρ.Δ. 118/2007 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ,
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν
δφναται, με τθν προςφορά του ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει ευκζωσ ι
εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. Θ άςκθςθ δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ.
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ
μετά τθν κατάκεςθ τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: i) Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ, ii) Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (ςτισ διακθρφξεισ που
προβλζπεται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια.
Οι ςυμμετζχοντεσ δεν μποροφν να υποβάλουν προςφορά για οριςμζνα μόνο από τα ηθτοφμενα
ιδθ.
O προςφζρων υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά
περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν
προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ.
Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των
προςφερομζνων ειδϊν και υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ
Διακιρυξθσ.
Άρκρο 3
Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ
εκπρόκεςμεσ.
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:


Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
8
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Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται αλλά μονογράφεται και
ςφραγίηεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από το αρμόδιο όργανο.



Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν
καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που
υπζβαλαν, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει.



Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ο ςχετικόσ φάκελοσ του διαγωνιςμοφ μαηί με τουσ
ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ που περιζχουν τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν,
παραδίδεται με απόδειξθ ςε υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό.



Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν, επαναφζρονται για όςεσ
προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, ςτο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για τθν αποςφράγιςι
τουσ κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί.



Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται.

Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που
προςφζρκθκαν.
Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφμενοσ δεν παραςτεί ςτθ διαδικαςία δικαιοφται να λάβει γνϊςθ
μόνο μετά από αίτθςι του προσ τθν Υπθρεςία, για τα εξισ ςτοιχεία:


Των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό, των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, εκτόσ των ςτοιχείων που χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικά, εντόσ τριϊν (3)
θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.



Των τιμϊν που προςφζρκθκαν κατά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ αυτϊν.
Άρκρο 4
Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ

Διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται
ςτο άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/2007. Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο
Γραφείο Ρρομθκειϊν του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν και να
κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
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άλλουσ

λόγουσ,

εκτόσ

τουσ

προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ.

Άρκρο 5
Ρροςφερόμενθ τιμι – Νόμιςμα
Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε Ευρϊ (€) και μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία. Στθν τιμι κα
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ.
Ρροςφορά που περιζχει τιμι για προϊόν ι και υπθρεςία ςε ςυνάλλαγμα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε
προμθκευτζσ υποχρεοφται να τα παρζχουν.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται
λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για το ςκοπό αυτό
ηθτείται από τον προςφζροντα ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά
με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ εξαιρετικά
ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία πρωτοτυπία τθσ
προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ
τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ
των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται
ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν.
Άρκρο 6
Κριτιρια Ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι και αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ.
Άρκρο 7
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα απαραίτθτα
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Ν 4250/2014.

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ των προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Άρκρο 8
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ
Στον προμθκευτι ςτον οποίο γίνει κατακφρωςθ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ που
περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία:


Το προσ προμικεια είδοσ



Τθν ποςότθτα



Τθν τιμι



Τον φορζα που προορίηεται το υλικό



Τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ



Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ

Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που
ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.
Ο Ρρομθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να
προςζλκει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ αυτισ.
Άρκρο 9
Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά τθν παραλαβι των υλικϊν από τθν αρμόδια
υπθρεςία του ΕΚΑΒ με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Τα παραπάνω ιςχφουν και για
οποιαδιποτε άλλθ αξία που τυχόν προκφψει από τθν εφαρμογι των ςυμβάςεων (π.χ. πρόςτιμο,
κλπ).
Τα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ των προμθκευμζνων υλικϊν είναι:


Ρρακτικό Ροςοτικισ και Ροιοτικισ παραλαβισ των υλικϊν που κα ςυντάςςεται από τθν
αρμόδια οριςκείςα επιτροπι του ΕΚΑΒ για τθν παρακολοφκθςθ των όρων τθσ οικείασ
ςφμβαςθσ.



Τιμολόγιο του αναδόχου για τθν προμικεια των υλικϊν.



Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
Άρκρο 10
11
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Τον Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Άρκρο 11
Ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των προβλεπόμενων υλικϊν.
Άρκρο 12
Εγγυιςεισ
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν απαιτείται.
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ανταλλακτικά αςκενοφόρου οχιματοσ
1. Θμιαξόνιο αριςτερό (κοντό) Fiat Ducato. Κωδ.: 1463105080 Γνιςιο ανταλλακτικό
2. Θμιαξόνιο δεξί (μακρφ) Fiat Ducato. Κωδ.: 1463106080 Γνιςιο ανταλλακτικό

15 τεμ.
8 τεμ.
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