15PROC002939520 2015-07-28
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[πλακών πεζοδρομίου(50Χ50cm) -πρόχυτα κράσπεδα(0,15cmΧ0,3cmΧ1Μ)Αδρανή υλικά ]
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
AΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:17/15
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14515/27-4-2015

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ [[ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ]]
ΑΡ ΜΕΛ 17/2015
ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ
17[1]/15
ΚΩΔΙΚΟΙ 30.7334.002
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
______________________________
Πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για την προμήθεια “[πλακών
πεζοδρομίου(50Χ50cm) πρόχυτα κράσπεδα(0,15cmΧ0,3cmΧ1Μ)-Αδρανή υλικά ”, με κριτήριο επιλογής την
χαμηλότερη τιμή, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου Αυτεπιστασίας
΄¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ¨ , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης για την
ανωτέρω προμήθεια 33.412,160 € ( με το Φ.Π.Α).
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικές Πληροφορίες: Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό.
1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού:
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Προμηθευτή για την προμήθεια “ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΄¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ”,
με κριτήριο ανάθεσης, την χαμηλότερη προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών και για
κάθε ενότητα μία μόνο οικονομική προσφορά.
1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά -περιγραφή :
1] ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 50Χ50CM [4τεμ/1 M2]
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου με επικάλυψη τσιμεντοπλακών50χ50 cm συνολικού πάχους
5cm αποτελούμενης από 50 0/0 από τσιμέντο υψηλής αντοχής στο μέρος που εφάπτεται με το υπόστρωμα
και το υπόλοιπο 50 0/0 να είναι με λευκό τσιμέντο η άλλου χρώματος και να είναι έτοιμη να τοποθετηθεί
επι βάσεως οπλισμένου με πλέγμα σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον έως 5cm.και να έχει μεγάλη αντοχή
σε θραύση [31,8] και κάμψη [7,28] τουλάχιστον.

2]
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ [[ΑΡΘΡΟ 10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ]]
Πρόχυτα κράσπεδα διαστάσεων 0,15 χ 0,30 χ 1μ για την πλήρη τοποθέτηση τους από σκυρόδεμα
κατηγορίας c 20/25 μέχρι 0,06Μ2 διατομής πλάτους 0,15m και ύψους 0,30m χ 1 μ με αποτίμηση σύμφωνα
με τις Π.Τ.Π προς κατασκευή κρασπέδων ,νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων , κόμβων κλπ τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση , αποκλειομένης της παρασκευής
τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
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3]. ΑΜΜΟ ΜΠΕΤΟΥ
4]
5].

κατάλληλη για υπόβαση και παραγωγή σκυροδέματος
για υποδοχή πλακών πεζοδρομίου
3a
κατάλληλη ανάμιξη υλικών και με γαρμπίλι διαστάσεων
από 0,4 εως 2cm
ασβέστη σε σακιά [πολτός]]

6].

τσιμέντο μαύρο
τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία χαρτόσακκων των
25κιλών η 50 κιλών.
7]. τσιμέντο λευκό
τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία χαρτόσακκων των
25κιλών η 50 κιλών.
1.3 Προϋπολογισμός:
Ο Προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.412,160 € (με το ΦΠΑ 23% για όλα τα είδη).
1.3.1 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Το ποσό της προμήθειας για πλάκες πεζοδρομίου λευκές [50x50] –κράσπεδα ( 0,15Χ03,0Χ1Μ )
1 τρέχοντος μέτρου -αδρανή υλικά για την εκτέλεση του έργου συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίου και
οδοστρωμάτων Αρ μελ 17/2015 Υπομελέτης 17(1)/15 με κωδικό 30.7334.002 .
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)
1.
πλάκες πεζοδρομίου (50x50 cm)
2680
m2
6,16
16.508,80
2.
3.

πρόχυτα κράσπεδα
( 0,15cmΧ03,0cmΧ1Μ )
3α

4.

άμμος μπετού

5.

ασβέστης

6.

(2.68m3)
τσιμέντα

μάυρα

τσιμέντα

λευκά

(19.296kg)

τεμ

3,67

917,50

18,90

m3

23,00

434,70

25,530

1.821,77

2,965

100,80

4,995

2.749,748

12,00

4.631,040

71,358 m3

(27.525kg)
7.

250

34
σακιά /25kg
550,50
σακιά /50kg
385,92
σακιά/50kg

ΣΥΝΟΛΟ

27.164,358

ΦΠΑ

6.247,802

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33.412,160

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς όμως υπέρβαση
της συνολικής δαπάνης που είναι 33.412,160 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 0/0. Και η
προσφορά μπορεί να γίνει και τμηματικώς ανά είδος ΥΛΙΚΟΎ από διαφορετικό προμηθευτή .

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΔΗΜΟΣ Αιγάλεω
- Διεύθυνση έδρας: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
- Τηλέφωνο: 213.20.44.935
- Fax: 213.20.44.880
- E-mail: promithies7@yahoo.gr
- Πληροφορίες: κο Αναστάσιο Παππά.
Συμπληρωματικά για πληροφορίες υλικών
- Τεχνικά Συνεργεία – Βασιλείου Γεώργιος
- Τηλέφωνο: 2105310213-6977451197
- Fax : 2105310985
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1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις
που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:
1.Την αριθμ. 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 185/23-03-1993 – Τεύχος ΄Β).
2. Τον Ν. 2286/1995 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων ”, (ΦΕΚ 19/1-2-1995
τεύχος Α' ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/28-9-199, τεύχος Α' ).
3.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
4.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
5.Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις.
6.Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 [4], για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
7.Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ.
1789/12.11.2010 τεύχος B). Που αναφέρει ότι το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθορίστηκε σε
60.000- χωρίς ΦΠΑ και ισχύει και για τους ΟΤΑ.
8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή 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,
9.Τις διατάξεις Του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
10.Τις διατάξεις του ΠΔ 82/96, (ΦΕΚ 66/Α’/11-4-1996), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων
εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
13.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14.Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεύχος Α΄) και της σχετικής εγκυκλίου με
αριθμ. πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/ΟΙΚ.16752/22-7-2010, για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.
15.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων23.500,00ΕΥΡΩ (
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 ( Πτωχευτικός κώδικας)- Πρωπτοχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” ( ΦΕΚ 204/1509-2011, τεύχος Α΄) & του Ν. 4146/2013 “ διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/18-4-2013, Τεύχος Α΄)”.
16. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ
133/Α'/28.6.2006),
17. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
138/Α’/16.6.2011).
18. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
19. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 και ειδικότερα τις διατάξεις εκείνες που αφορούν την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών.
20. Το άρθρο 157 “Εγγυήσεις”, του Ν.4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.

21. Την υπ’ αριθ. 16/2015 σχετική μελέτη που συνοδεύει τη διακήρυξη.
22.Τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τον παρακάτω κωδικό:
Κ.Α. 30.7334.002 για το έργο αυτεπιστασίας (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

15PROC002939520 2015-07-28

1.5 Δημοσιότητα:
Η Περίληψη της Προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί, μετά την ανάρτησή της στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
1. Στην εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα ”Η Πόλη μας” τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Δημαρχείο Αιγάλεω , Ιερά Οδός 364 & Κάλβου).
3. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής egaleo@egaleo.gr
4. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, θα βαρύνουν τον Προμηθευτή.
1.6 Τρόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών:
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές υποβάλουν τις προσφορές τους, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με
εταιρεία ταχυμεταφορών), οι οποίες παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διεξαγωγής του διαγωνισμού στις 03/08/2015.
Οι προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο
υποβάλουν τις προσφορές τους, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 04/08/2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12:00- μ.12:30 μ. στην έδρα του Δήμου Αιγάλεω (Ι. Οδός 364 & Κάλβου), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Προκήρυξη
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού:
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, καθώς και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται μέσω του
Διαδικτύου στη διεύθυνση < www.egaleo.gr > και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Πληροφορίες, σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης δίνονται από την Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Ιερά οδός 364 & Κάλβου στο Δημαρχείο Αιγάλεω, τηλ. 213.20.44.935, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα τη Διακήρυξη και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον Δήμο Αιγάλεω (Τμήμα Προμηθειών). Προσφυγές κατά της
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης:
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά:
2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•
•

είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των
ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2.3 Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.
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•
•

2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής:
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
•
•
•
•

Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
• Όσοι υποψήφιοι Προμηθευτές εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλιας χρεοκοπίας.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
• Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζόμενων.
2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική
τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Προμηθευτή το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.
2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο Εγγύηση Συμμετοχής
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, θεωρημένες
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για το γνήσιο της υπογραφής, στις
οποίες θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις
οποίες ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει ότι:
Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο
πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο
43 του ΠΔ 60/2007.
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν
έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή
της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος
στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες
επαγγελματικές
οργανώσεις
της
χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα
επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα
με το άρθρο 25 του Ν3614/2007.
6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου
αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε.
οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής,
εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων
Σύμβουλος
αυτής,
οι
νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς
και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την
ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της
κατάθεσής στης στο ταχυδρομείο:
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007,
ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών

ημερομηνία

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ)
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος
για
την
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
Β: 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
Γ: 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους
της.
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής , ματαίωσης, ακύρωσης ή
διακοπής του διαγωνισμού.
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3.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ
ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα
του
διαγωνισμού
και
ορίζεται
συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι
σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το

σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει
να καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία,
οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,
ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
στο Διαγωνισμό
3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας όπου:
να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε
Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς, 
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
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να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Προμηθευτή εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Ο υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Προμηθευτή το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
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Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

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

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
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8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής
της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει
να
καταβάλει
εισφορές
για
το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης (*1)

*1 Εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω
Αντιπροσώπου.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν έχει

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού
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2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται
από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

15PROC002939520 2015-07-28
8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
αρχής
ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου
Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου
ή
αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο
υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει
να
καταβάλει
εισφορές
για
το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης. *2

*2 Εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω
Αντιπροσώπου.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα ημερομηνία

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ημερομηνία
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προκύπτει ότι:
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ημερομηνία

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ημερομηνία

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ημερομηνία
ημερομηνία

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ημερομηνία

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το

ημερομηνία

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής
της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Προμηθευτή
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης
στους
οποίους
ο
υποψήφιος
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ημερομηνία

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι συνεταιρισμοί

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου από2015-07-28
το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι
υποψήφιος Προμηθευτής λειτουργεί νόμιμα.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

ο

ημερομηνία

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

11.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Προμηθευτή
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης
στους
οποίους
ο
υποψήφιος
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
κατά
την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού

ημερομηνία

15.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης. *3
*3 Εφόσον ο υποψήφιος Προμηθευτής υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του

υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

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

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή
ή
ανάλογη
κατάσταση
που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
αρχής
ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου
Προμηθευτή δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου
ή
αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Προμηθευτή θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο

υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
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13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ/
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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

2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις:
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3. 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 Διαγωνισμού. O

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
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Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού,
την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
2.6.1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity)
Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2011,2012,2013)
μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση Προμήθειας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
150% του προϋπολογισμού της Προμήθειας.
2.6.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1. Ο Υποψήφιος Προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση Προμήθειας. Ως ελάχιστη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει εν ισχύ,
πιστοποιημένη, επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες.
Ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Προμηθευτή:
- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,
- τομείς δραστηριότητας
1.2 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας που έχει λάβει ο
υποψήφιος Προμηθευτής για την διασφάλιση της ποιότητας των προς προμήθεια ειδών.
3. Διευκρινήσεις:
1.Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Προμηθευτή διευκρινίσεις επί των ανωτέρω
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
2.Ο υποψήφιος Προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο
στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην
ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.
3.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:τα απαιτούμενα στην παρούσα
παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία.
4.Αν ο υποψήφιος Προμηθευτής δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα
της λειτουργίας του.
5.Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
4. Εγγύηση Συμμετοχής:
Η Προσφορά του υποψήφιου Προμηθευτή πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και θα καλύπτει το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και επιστρέφεται στον Προμηθευτή του
Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους
Προμηθευτές μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Προμηθευτή που αποκλείστηκε.
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Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγυητικής συμμετοχής.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή
άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα
σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της υπογραφής της Σύμβασης - την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από
τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
5. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών:
5.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (Courier) στην έδρα του Δήμου Αιγάλεω.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής τους.
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο
των φακέλων που τη συνοδεύουν.
5.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην
παρούσα Προκήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι
ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται.
Β. «Φάκελος Περιγραφής Τεχνικών Στοιχείων», ο οποίος περιέχει τα Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς του
υποψήφιου Προμηθευτή , τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 5.4

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου Προμηθευτή, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 5.6
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών
των υποψηφίων Προμηθευτών.

15PROC002939520 2015-07-28

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο,
- ένα (1) αντίγραφο,που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνική Προσφορά.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο,
- ένα (1) αντίγραφο,που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομική Προσφορά.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»,
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
προμήθεια [πλακών
πεζοδρομίου(50Χ50cm),πρόχυτα
Κράσπεδα(0,15cmΧ0,3cmΧ1Μ)-Αδρανή υλικά-] »,Για το έργο αυτεπιστασίας ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ )Αρ Μελ 17/15 Υπομελέτη 17(1)/15 AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Δήμος Αιγάλεω, Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 04/08/2015
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Προμηθευτή, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του
φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Προμηθευτή. Το περιεχόμενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας
αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς
απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Προμηθευτή.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Προμηθευτών πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα
ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
5.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Προμηθευτής
πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Προμηθευτή
ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία
προσδιορίζονται στις παραγράφους:

2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,
4. Εγγύηση Συμμετοχής.
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5.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικών Στοιχείων»:
Ο φάκελος που περιλαμβάνει τα Τεχνικά Στοιχεία πρέπει να συνταχθεί με τρόπο που να είναι εμφανές ότι
ανταποκρίνεται στα τμήματα και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας. Όλα τα τεχνικά
στοιχεία θα περιλαμβάνονται στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων. Ο Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων, περιλαμβάνει τα
βασικά στοιχεία του Προσφέροντος (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, e– mail, το όνομα του αρμοδίου
προσώπου για την προσφορά) και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί αν πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει με ποινή
αποκλεισμού κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω σε σειρά:
1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά προσφερόμενων Ειδών
1.1 Γενικές απαιτήσεις Υπηρεσίας
1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών
1.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών
5.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»:
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να
περιέχει συμπληρωμένο το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο δίνεται σφραγισμένο από την Υπηρεσία
Στο τέλος του εντύπου θα πρέπει να αναγράφεται το τελικό σύνολο της αξίας όλων των προς προμήθεια
ειδών που δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της παρούσης.
Επισημαίνονται οι λόγοι απόρριψης των Οικονομικών Προσφορών σύμφωνα με την παραγρ.9.4 της
παρούσης .
Η Οικονομική Προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης ή
άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο ή από το διαχειριστή ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας από το νόμιμο
εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας και μονογράφεται η κάθε της σελίδα
(μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών). Επίσης, εφόσον λείπουν,
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων
και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από
το διαγωνισμό.
Διευκρινίζονται επίσης τα εξής : Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των
στοιχείων της οικονομικής προσφοράς όπως: μονογραφές, ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες
των επιχειρήσεων β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει
την ορθή οικονομική προσφορά.

5.7 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»:
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου
Προμηθευτή τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
6. Ισχύς Προσφορών:
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) ημερολογιακούς μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατόν να παραταθεί
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά ανώτατο διάστημα, ακόμη έξι (6) μηνών.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό

αίτημα προς τους προσφέροντες πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες
πρέπει να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
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Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Προμηθευτής υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια
7. Εναλλακτικές Προσφορές:
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, επί ποινή αποκλεισμού.
8. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα:
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
ΦΠΑ, για παράδοση των προς προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα υποβληθεί από την υπηρεσία.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Προμηθευτής θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο
είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, του φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το
οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή
μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Προμηθευτέςι δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους
τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
9. Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών:
9.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή μονογράφονται και σε κάθε φάκελο
σημειώνεται η ημερομηνία της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.
9.2 Αξιολόγηση Προσφορών:
Κριτήριο για την κατακύρωση – αξιολόγηση της προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των
προσφερομένων ειδών.
Τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς είναι τα παρακάτω :
•

Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι
προσφορές που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται.

•

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και που προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή . Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 της υπ . αρίθμ . 113889 / 1993 Υπουργικής
Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» .

9.3 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού:
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού, ο Προμηθευτής στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25), από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή,. Τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
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Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή, αποσφραγίζεται ο Φάκελος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν
υποβάλλει παραδεκτή Οικονομική Προσφορά.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ελέγχει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Κατόπιν εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, την κατακύρωση
του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο στη συνέχεια αποφαίνεται την κατακύρωση του
διαγωνισμού . Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Προμηθειών),
γνωστοποιεί στους υποψήφιους Προμηθευτές το αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, το αρμόδιο τμήμα καλεί εγγράφως τον
Προμηθευτή στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υπογράψει Σύμβαση και να υποβάλλει εγγυητική
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης εκ ποσοστού 5% επί της αξίας της Σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή
καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
9.4 Απόρριψη Προσφορών:
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής , ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Η Προσφορά του υποψήφιου Προμηθευτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Προκήρυξης.
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη.
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος της Ομάδας των ζητουμένων ειδών .
12. Προσφορά η οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει τα σφραγισμένα από την Υπηρεσία έντυπα Οικονομικής
Προσφοράς.
13. Προσφορές κατά είδος ή κατά Ομάδα που υπερβαίνουν τις τιμές του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Προμηθευτή για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
9.5 Προσφυγές:
Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της
νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15
παραγρ.2 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το άρθρο 227 του Ν.3852/2010 (Ειδική διοικητική προσφυγή – αιτήσεις θεραπείας).
9.6 Ματαίωση Διαγωνισμού:

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια.
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Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.
10. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης:
10.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή θα υπογραφεί Σύμβαση.
2. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη
και την Προσφορά του Προμηθευτή. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της
εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή, η Οικονομική του Προσφορά και η
παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
3. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά
την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή
της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Προμηθευτών τους επιστρέφονται μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
7.Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται για ένα έτος από την
υπογραφή της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
10.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Εισφορά υπέρ (ΤΠΔΥ & ΤΕΑΔΥ) , φόροι , τέλη χαρτόσημα , μηχανόσημα , και λοιπές νόμιμες κρατήσεις όπως
ισχύουν κατά τη δημοσίευση της Προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
10.3 Εκτελωνισμός - Φόροι – Δασμοί:
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον τυχόν εκτελωνισμό των ειδών, τα οποία θα παραδώσει, σε καινούργια και
αμεταχείριστη κατάσταση στους χώρους που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.
10.4 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις:
Η παράδοση και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται έπειτα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Δήμου. Ο “Προμηθευτής”, θα παραδίδει τα είδη, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε κάθε αργοπορία (πέραν των δέκα ημερών) στην παράδοση των ειδών (τμήματος ή συνόλου) με
υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους, τότε ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
καθυστέρησης ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής τιμής της Προμήθειας. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην
περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος των προς Προμήθεια ειδών αλλά είναι αδύνατον να
χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία , λόγω ελαττωμάτων ή μη συμφωνίας τους με τις Τεχνικές προδιαγραφές.

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο “Προμηθευτής” αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον “Προμηθευτή” αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του “Προμηθευτή” ή θα καταβάλλονται
από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
6. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα
μέλη της Ένωσης.
7. Σε περίπτωση έκπτωσης του “Προμηθευτή” η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
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10.5 Υποχρεώσεις “Προμηθευτή”:
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας, ο “Προμηθευτής” θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο “Προμηθευτής” θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με την προμήθεια των ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο “Προμηθευτής” οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε η εν λόγω προμήθεια να πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με το συμφέρον της Υπηρεσίας.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον “Προμηθευτή” της προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων
και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής,
πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.
5. Ο “Προμηθευτής” σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το
Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε
αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον “Προμηθευτή”, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
7. Ο “Προμηθευτής” υποχρεούται να παρέχει όλα τα μεγέθη των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας .
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του “Προμηθευτή” ή τρίτων.
9. Σε περίπτωση που ο “Προμηθευτής” είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση
όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται
να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

10. Σε περίπτωση που ο “Προμηθευτής” είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

11.Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός
εκ των μελών που απαρτίζουν τον “Προμηθευτή”, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από

τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του “Προμηθευτή”, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση
να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
“Προμηθευτή”, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν
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να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης
ή πτώχευσης του “Προμηθευτή”, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε
αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
10.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία:
Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων για την Εφαρμογή αυτής της Σύμβασης, θα επιλύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 273 του Ν.3463/2006 .
Αιγάλεω 27/04/2015
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΟΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ [πλακών πεζοδρομίου(50Χ50cmπρόχυτα κράσπεδα(0,15cmΧ0,3cmΧ1Μ)-Αδρανή υλικά ]

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.: 1715
ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ 17 (1)/15
Κ.Α.
30.7334.002
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ----------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
προμήθεια “πλακών πεζοδρομίου(50Χ50cm-πρόχυτα κράσπεδα(0,15cmΧ0,3cmΧ1Μ)-Αδρανή υλικά ,,
Για το έργο Αυτεπιστασίας (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ )
Επωνυμία Εταιρίας:…..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Δ/νση.........................................................................................................................Τ.Κ................................
Τηλ.......................................................................Κιν......................................................................................
Φαξ.........................................................e-mail..............................................................................................
Λαμβάνοντας γνώση τους όρους της Προκήρυξης, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και
υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ €

(Α)

(Β)

1.

πλάκες πεζοδρομίου (50x50 cm)

2.

πρόχυτα κράσπεδα

3.

3α

18,90 m3

4.

άμμος μπετού

71,358 m3

5.

ασβέστης

( 0,15cmΧ03,0cmΧ1Μ )

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ/ €
(Α)Χ(Β)

2680 m2
250

τεμ

(2.68m3)

34
σακιά /25kg
6.
τσιμέντα μάυρα
(27.525kg)
550,50
σακιά /50kg
7.
τσιμέντα λευκά
(19.296kg)
385,92
σακιά/50kg
Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς όμως υπέρβαση
της συνολικής δαπάνης που είναι 33.412,160 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 0/0. Και η προσφορά
μπορεί να γίνει και τμηματικώς

ανά είδος ΥΛΙΚΟΎ από διαφορετικό προμηθευτή .

Ο

Ο

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΟΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

