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ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ.: 66199/2458
Πξφρεηξνο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο
πξνκήζεηαο δχν (2) server κε ηα παξειθφκελα
ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο &
ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ:
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
ΔΗΓΟ:
Πξνκήζεηα δχν (2) server κε ηα παξειθφκελα
ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
(cpv: 30211200-3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:
12.500,00 € (κε Φ.Π.Α)
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:
Πξνυπνινγηζκφο Π.Δ. Φζηψηηδαο
ΚΑΔ: 1723

(Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α΄)
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
(ΝΑΗ-ΟΥΗ)

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ
ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ
ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΟΠΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΝΑΗ

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ

19-05-2015

Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ:
1.1. Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/η. Α΄/01.02.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 2741/1999 & ηνλ Ν. 2778/99
(ΦΔΚ 295Α) , φπσο ζήκεξα ηζρχεη.
1.2. Σνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/η. Α΄/27.11.1995) πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
1.3. Σνπ Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107/η. Α΄/30.05.1997) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο
Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
1.4. Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
45/Α‟/9-3-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
1.5. Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248/η. Α΄/07.11.2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», φπσο ηζρχεη.
1.6. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/η. Α‟/20.03.2007) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
1.7. Σνπ Ν. 3801/2009, (ΦΔΚ 163/η. Α‟/04.06.2009) αξζξ.46 «Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο»
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1.8. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 η. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη.
1.9. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 η. Α/ 13.07.2010) „Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο‟.
1.10.Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 η. Α/1708.2010) άξζξν 27 «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε & επζχλε»
1.11.Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 η. Α΄/30.09.2010) Άξζξνπ 6 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L
335)”.
1.12.Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 η. Α/ 15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
1.13.Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 η.Α‟/27.10.2011) άξζξν 26 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
Μηζζνιφγην – Βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015».
1.14.Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 η. Α/02.02.2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
1.15.Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 η. Α/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ε‟: Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
1.16.Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120 η. Α΄/ 29.5.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ
πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.
4205/2013 (ΦΔΚ 242 η. Α/06.11.2013) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, θαηάδηθσλ θαη
θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη κε ηελ ππνπαξάγξαθν 20 Σ ηνπ Ν.4254/14
(ΦΔΚ 85 η. Α/ 07-04-2014).
1.17.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α‟/95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2372/96 (ΦΔΚ
29/Α‟/96) άξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α‟/96) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α‟/11-04-1996) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ Ν. 3414/05».
1.18.Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α΄) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3659/08 (ΦΔΚ-77 Α΄/7-5-08) θαη ην άξζξν
2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/η.Α΄/11-10-2002) «Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο».
1.19.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ».
1.20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005
“Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005)».
1.21.Σνπ Ν. 3377/2005 άξζξν 35 «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο»
(ΦΔΚ Α΄ 202/19-8-2005).
1.22.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
1.23.Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1336/2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ
2013 (L335/14.12.2013, ζει 17) «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα
θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ».
1.24.Σνπ Π.Γ. 394/1996 (ΦΔΚ 266 η. Α΄/04.12.1996) «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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1.25. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
1.26.Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 η. Α΄/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ
(Κ.Π.Γ.)», θαζψο επίζεο θαη ηηο θαηά θαηξνχο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ.
1.27.Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 η. Α/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγεκαηηθέο εγθπθιίνπο.
1.28.Σνπ Π.Γ. 148/10 (ΦΔΚ 241 η. Α΄/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο».
1.29.Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-6-2000
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α΄
138/5-6-2003).
1.30.Σηο ππ. αξηζ. 1/2013, 2/2014, 4/2014, 5/2014 Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΦΔΚ 1515/η.B΄/7.9.2010).
1.31.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α΄160/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».
1.32.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο ΑπινπζηεχζεηοΚαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
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2. Σηο απνθάζεηο:
2.1. Αξηζ.
2/45576/0026/17-10-2001
(ΦΔΚ
1427/Β/22-10-2001)
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
«Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 2362/95 (ππνρξέσζε ζχλαςεο
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ «ζχκβαζεο» πάλσ απφ 2.500,00 €)».
2.2. Αξηζ. 2/59649/0026 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1427/Β‟/22-10-2001)
«Αλαπξνζαξκνγή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.2362/95».
2.3. Αξηζ. Π1/3305 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
(ΦΔΚ 1789/Β‟/12-11-2010) «χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ
Ν.2286/95».
2.4. Σεο αξηζ. 35130/739/2010 (ΦΔΚ 1291 η. Β΄/11.08.2010) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πεξί «Αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95
γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή
ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».
2.5. Αξηζ.Π1/2380/2012 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (ΦΔΚ
3400/Β‟/20-12-2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2.6. Σελ ππ‟ αξηζ. 16820/02.09.2010 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1515 η.΄B/07.09.2010)
«Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα
θαηφπηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
2.7. Σελ ππ‟ αξηζ. Π1/2390/16.10.2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2677 η. Β΄/21.10.2013)
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκφζησλ πκβάζεσλ Δ..Ζ.ΓΖ.).
2.8. Σελ αξηζ. Π1/ 2380/12 (ΦΔΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Κ.Τ.Α.
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ – Δζληθήο Άκπλαο – Δζσηεξηθψλ – Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ –
Τγείαο – Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε – Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.
2.9. Σελ κε αξηζ. 20977/2007 (ΦΔΚ 1673/η.Β΄/23.8.2007) Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.
3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005».
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2.10.Σελ ππ. αξηζ. 311/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δαπάλε γηα «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) SERVER ΜΔ ΣΑ
ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ» πξνυπνινγηζκνχ 12.500,00 €
κε Φ.Π.Α.
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3. Σα έγγξαθα:
3.1

3.2

4.

Σν ππ‟ αξηζ. 163/2-1-2014 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί «Καηψηαηα φξηα
δεκνζίεπζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη
2009/81/ΔΚ ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1-1-2014 απφ ηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ, ηα
λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο».
Σελ ππ‟ αξηζ. 110/10-1-2014 (ΑΓΑ: ΒΗ6ΝΟΞΣΒ-ΔΦ4) εγθχθιην ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα „Έθδνζε Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, φζνλ
αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ‟.
Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ
(2) SERVER ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ &
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ»
ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ

A) Πξφρεηξν δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα δχν (2) server κε ηα παξειθφκελα ηνπο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, πξνυπνινγηζκνχ 12.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ) ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
Β) Σφπνο - Υξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΑ

ΧΡΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ.
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3
ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

29-05-2015

Παξαζθεπή

10:00

Γ) Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηηο δψδεθα ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, (12.500,00 €), ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ Πξάμε ζα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο & ηνλ Κ.Α.Δ. 1723.
Γ) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα,
ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ηνηρεία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
πκπιεξσκαηηθνί Γεληθνί Όξνη
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
Τπνδείγκαηα Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνθνξάο
Τπφδεηγκα ρεδίνπ χκβαζεο

Παξάξηεκα Α
Παξάξηεκα Β
Παξάξηεκα Γ
Παξάξηεκα Γ
Παξάξηεκα Δ
Παξάξηεκα Σ

4

ΑΔΑ: 611Π7ΛΗ-ΥΗΝ

Δ) Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε δηαηίζεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο– Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ Πι. Διεπζεξίαο 3, ηξίηνο φξνθνο, 35100
Λακία ηει. 22313-53318).
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Σ) Tν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζηε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο, δηεχζπλζε http://www.pste.gov.gr
Ε) Κάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζα δίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο–
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ, Πι. Διεπζεξίαο 3, ηξίηνο φξνθνο - Σκήκα Πξνκεζεηψλ, 35100 Λακία ππεχζπλνο θ. παζνχιαο Δκκαλνπήι, ηει. 22313-53331).
Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ

Κνηλνπνίεζε:
1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Φζηψηηδαο
2. Δθηειεζηηθφ Γξακκαηέα
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ
ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
ΔΗΓΟΤ (CPV)
ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ
ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ
(Δ ΔΤΡΧ) ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ
ΒΑΡΤΝΔΗ:
ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) SERVER ΜΔΣΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΣΟΤ
30211200-3
Γ/ΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
10.162,60 €
Ο ΔΚΑΣΟΣΔ ΗΥΤΧΝ Φ.Π.Α.
ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ, ΚΑΔ:1723.
ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΚΡΑΣΖΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΡΥΖ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ.Α.. 0,1%,)

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ
(ΔΠΗ %)

ΥΑΡΣΟΖΜΟ 3% ΔΠΗ ΣΟΤ Δ.Α..
ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 20% ΔΠΗ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ Δ.Α..

ΦΟΡΟ:

ΣΟ 100% ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΘΑ
ΓΗΝΔΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ 4% (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/1994).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
15PROC002783504 2015-05-18
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Η . ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ:
(α) Όια ηα Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ,εκεδαπά ή αιινδαπά
(β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
(γ)πλεηαηξηζκνί.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα αζθνχλ λφκηκα ην εκπνξηθφ ή βηνηερληθφ ή βηνκεραληθφ επάγγεικα
ή ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ, θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν έρεη
ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ‟ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα
ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηεγνξίεο.
2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο:
(α) Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή
Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην
ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ
δηάζηεκα.
(γ) Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα:
(ί) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
(ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
(iii) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1 -1 998 ζ. 1 ),
(iλ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
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(λ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
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(λτ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ
L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α' 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 [α' 305]).
δ) Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε.
ε) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά πνπ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
II. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
1. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο,
ηα εμήο:
Α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 (κία ή πεξηζζφηεξεο) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία:
i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
ii. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο
ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο.
iii. Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
ίλ. Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή
αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
λ. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα:
(α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
(β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
(γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1-1998 ζ.1),
(δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
(ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
(ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ
L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α' 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α1 305]).
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vi. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ ηειεί
ζε πηψρεπζε νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
vii. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είλαη
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
viii. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είλαη
εγγεγξακκέλνο:
• ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην (Έιιελεο πνιίηεο) θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή
• ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο (αιινδαπνί) θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ix. Να δειψλεηαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, φηη, κέρξη θαη ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (Α' 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη/ή άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
x. Να δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1.
xi. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
xi. Να δειψλεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε.
Οη πην πάλσ δήισζε/ζεηο πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
Ζ/Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινληαη απφ :
ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αθνξά
ε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο
ε πεξίπησζε Α.Δ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. θαη ν Γ/λσλ χκβνπινο απηνχ
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ θαη
Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε πεξίπησζε πλεηαηξηζκνχ.
Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηνπ
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ (άξζξν 3 Ν. 4250/14).
2. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998 (Α1 290), νθείιεη λα
ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη
θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
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Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο
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i. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1).
ii. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ 1ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ
60/2007
(α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
(β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
(γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1-1998 ζ.1),
(δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο "
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
(ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
(ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991Σ γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
(ΔΔ L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α1 305]).
iii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ
παξφληνο άξζξνπ 1), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ
ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
iv. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ
παξφληνο άξζξνπ 1), είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (iii) θαη (iv)
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία
θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Β. Οη Αιινδαπνί
i. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:
α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
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(β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
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(γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1-1998 ζ.1),
(δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
(ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
(ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ
L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α1 305]).
ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο
παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1).
iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ
ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Γ. Σα Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
i) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην Α ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1
γηα ηα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην Β ηεο
παξαγξάθνπ ΗΗ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1 γηα ηα αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα.
ii) Πηζηνπνηεηηθφ Γήισζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο
παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή
εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (Α1
101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα)
θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξφζσπα.
iii) Καηαζηαηηθφ θαη ηα έγγξαθα ηξνπνπνίεζεο ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ή ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) θαη φια ηα παξαπάλσ αλά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηνπ
εδαθίνπ Α θαη Β.
η λ) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ππφρξενη (αλαθέξνληαη
παξαθάησ) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:
α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
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(β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
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(γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1-1998 ζ.1),
(δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
(ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
(ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ
L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α1 305]).
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη:
• Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
• Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα Α.Δ.,
• ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ.
iλ) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο
(πεξίπησζε ίί ηνπ παξφληνο εδαθίνπ Γ), εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο
είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Αλψλπκε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο
αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. ΚΑΗ
Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο
έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
Γ. Οη Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ
i. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
ii Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ
φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ.
iii. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο.
iλ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο
έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο
κε ηελ ίδηα ηηκή.
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κέιε
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο
φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
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αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ
θνξέα νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ
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Δ. Οη πλεηαηξηζκνί
i. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξαπάλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ παξφληνο άξζξνπ 1), ή άιιν
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:
(α) αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο,
(β) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
(γ) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29-1-1998 ζ.1),
(δ) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-6-1997 ζ.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θνηλήο δξάζεο ηεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998 ζ.2),
(ε) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995 ζ.48),
(ζη) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ
L 166 ηεο 28-6-1991, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ [ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001 ζ. 76] ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2231/1995 [Α1 173] θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3424/2005 [α1 305]).
ii Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο iii θαη iλ ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ 11.2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζην εδάθην Β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 11.2 γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ii ηνπ εδαθίνπ Γ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ II.2.
iii. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
3. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ
γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηε κε δπλαηφηεηα
εθδφζεσο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε
ρψξα δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
5. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο,
ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
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ΑΡΘΡΟ 2
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ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο
κέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ
ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο κέξεο.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη,
θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη
κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
3. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε
δχν (2) αληίγξαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα δεηνχληαη: δχν (2) αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
ζην δηαγσληζκφ, δχν (2) αληίγξαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, δχν (2) αληίγξαθα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο. ε έλα απφ ηα αληίηππα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ". Σν
πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίγξαθα, ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ πξέπεη λα είλαη
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΔΝΖ.
Ζ πξνζθνξά, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθφ, ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθoχ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Πι. Γεκνθξαηίαο 3, 35100 Λακία, ηξίηνο
φξνθνο (γξαθείν πξνκεζεηψλ) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 9:00 - 14:00 θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δειαδή κέρξη 29 Μαΐνπ 2015, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ψξα 10:00 π.κ. αθνχ πξψηα πξσηνθνιιεζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο παξαπάλσ Γηεχζπλζεο
(Γ.Ο.). Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ ζρεηηθά
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ (απφθαζε Γ.. ηεο εηαηξείαο ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ
Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο).
Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα απεπζχλεηαη ζηελ
παξαπάλσ δηεχζπλζε, θαη κε ηηο ίδηεο θαηά ηα παξαπάλσ ελδείμεηο θαη κε ηελ επηπιένλ έλδεημε «λα
πξσηνθνιιεζεί». Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ θηάζνπλ ζηνλ
ηφπν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη
κέρξη ηηο 2:00 κ.κ. Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ, είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε απνζηάιζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Τπεξεζία
έγθαηξα. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ νξίσλ,
ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε
αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
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ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
δ) Σν έξγν θαη ππνέξγν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά
ε) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζη) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα
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Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο
θαθέινπο, δειαδή:
Α) Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, νη δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα). ηνλ θάθειν ζα ππάξρεη ε έλδεημε "Φάθεινο
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο" θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο .
Β) Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα).ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη πιήξεο
θαη ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή, καδί κε εηθνλνγξαθεκέλα θπιιάδηα.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε
ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο .
Ζ Σερληθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ Γ, Γ.
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο, κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ
ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα
αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο
επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Γ) Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε :
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
δηαγσληδφκελνπ ζε δχν αληίγξαθα (πξσηφηππν & αληίγξαθν).
ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ πξσηφηππνπ θαη αληηγξάθνπ επηθξαηέζηεξν ζα είλαη ην
πξσηφηππν.
Αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο, ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Οη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο. Δάλ ππάξρεη
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ
πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη
απηή. Δάλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη.
Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξφζεζκα ηελ έλζηαζε ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο παξαηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε παξαπάλσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο, θα δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη επζέσο ή εκκέζσο ηνπο παξαπάλσ φξνπο. Μεηά ηελ
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη
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παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν, είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ
δηαδηθαζία, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
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Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα
ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ
πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ είλαη
ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο, φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ,
αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. Ζ επηηξνπή δηαηεξεί ην
δηθαίσκα εάλ θάπνην απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θξίλεηαη επνπζηψδεο λα κελ απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά
κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο.
Δάλ ιείπεη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ θαη απηφ θξίλεηαη επνπζηψδεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε
πξνζθνξά δελ απνξξίπηεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ κέζα ζε δχν
εξγάζηκεο εκέξεο.
εκεηψλεηαη:
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/14 «κατάργηση της σποτρέωσης επικσρώσεων αντιγράυων
εγγράυων» ηζρχεη:
Αληί πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α΄, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 επθξηλή
θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο
απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14.
Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα
εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΗΜΔ
1. Οη ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί (φπσο ζην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ζε
Euro (€) θαη κε δχν (2) δεθαδηθά ζηνηρεία, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πξνο πξνκήζεηα
εηδψλ, ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζήο ηνπ, κέρξη ηνλ ηφπν παξάδνζήο ηνπ.
Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη ηα
πξνκεζεπφκελα είδε.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο. Ο Φ.Π.Α. ζα απνδνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ ηηκή, ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο,
ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδνο πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ ζα έρεη ζπλνιηθφ θφζηνο κεγαιχηεξν ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Δθ' φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ο.Δ.) χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ,
νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαη θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα παξέρνπλ
απηά.
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Παξεθθιίζεηο απφ ηηο ηερλννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, γεληθψο δελ είλαη δεθηέο, εθηφο αλ
ζεσξνχληαη επλντθέο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΗΜΧΝ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζηηο 29
Μαΐνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, δεκφζηα, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο.
Αξρηθά, πξνζέξρνληαη νη δηαγσληδφκελνη θαη ειέγρεηαη ε απηνπξφζσπε εκθάληζε ή ε λφκηκε
εθπξνζψπεζε ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ εμσηεξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αξηζκνχληαη θαηά
ηε ζεηξά επίδνζεο θαη κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε Δπηηξνπήο.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ αλνίγεη πξψηα ηνλ θπξίσο θάθειν
θάζε πξνζθνξάο θαη αθνχ δηαπηζηψλεη φηη πεξηέρεη θαη ηα ηξία ηκήκαηα (ην Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο, ην Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), αξηζκνχληαη
νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ ηνπο θαη κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε.
Αλνίγεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο δειψζεηο ηνπ
άξζξνπ 1.
Γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θξίλεη φηη δελ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο
πξνυπνζέζεηο επέξρεηαη απνθιεηζκφο θαη επηζηξέθνληαη νη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο.
ηε ζπλέρεηα, γηα ηνπο ππφινηπνπο, αλνίγεη ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ειέγρεηε ε ηερληθή
πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Γ θαη Γ.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ (δειψζεηο) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, επηζηξέθνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο.
Οη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, (φζσλ ησλ ππνςεθίσλ νη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο θξίζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ ίδηα κέξα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, δηαθνξεηηθά εάλ ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζεσξεί φηη
απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα αλνηρζνχλ ζε
κέξα θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί θαη γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεη, ηα ζηνηρεία απηψλ
πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ.
Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ηηκψλ.
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Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο
ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ ηνπ άξζξνπ
1 (άξζξν 6 Π.Γ 118/07) ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη
δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ
παξαπάλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθά πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ
άξζξνπ 1, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε
ρακειφηεξε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
παξαπάλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο
ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΝΣΑΔΗ
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ‟ απηφλ, ή ηεο λνκηκφηεηαο
δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη
εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, σο εμήο :
Α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ε
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Β. Καηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο. Ζ έλζηαζε
απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζ1
απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο.
Γ. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ηξεηο (3)
εξγάζηκεο εκέξεο αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ελζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
(Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
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Γ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε
λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1 κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο παξαπάλσ
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζηνλ
κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ελζηάζεσλ θαη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
(Ο.Δ.) εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο
παξαπάλσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο.
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2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο,
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο.

εθηφο απφ ηνπο

3. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη ηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο,
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο.
4. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ,
πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ
(0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν
παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741
("παξάβνια απφ θάζε αηηία"). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ
πνζψλ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζε ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη:
1. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, φισλ ή κέξνπο ησλ εηδψλ πνπ πξνθεξχρζεθαλ. Γηα
θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε πνζνχ, απαηηείηαη
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
2. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ
πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ
θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ
πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
4. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο
Τπεξεζίαο.
5. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ:
η) φηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ
δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ,
ηη) φηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε.
Ζ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε
ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
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ΑΡΘΡΟ 8
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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή
αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηκή, ηνλ θνξέα γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ, ηε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπο.
2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.
3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξεψλεηαη λα
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. Ο
πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν ζε 15 εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο
ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα πινπνηείηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο απηφ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ
πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
4. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη
ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθή
ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή
πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο ,ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ
αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε
ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΜΒΑΖ
1. Με ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, Πι. Διεπζεξίαο 3, ε ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε .
2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα
Σελ ηηκή
Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ.
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4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, φηαλ
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε
πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν. Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ θαη απφθαζε ηεο δηνίθεζεο.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζξν 34 Π.Γ 118/07).
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ΑΡΘΡΟ 10
ΔΓΓΤΖΔΗ
1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.
2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη
ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,
ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
3. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
β) Σνλ εθδφηε.
γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη.
δ) Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο.
ε) Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε.
δ) Σνπο φξνπο φηη:
i. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο
δηδήζεσο.
ii. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην Γηαγσληζκφ θαη ζα
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.
iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ, ην νπνίν βαξχλεη πάληνηε ηνλ εγγπεηή.
iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο εγγχεζεο.
Α. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο:
α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη απεπζχλεηαη ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ.
β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
γ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 θαη ηα αθφινπζα:
(Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (αλ ππάξρεη) θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά.
(II) Σελ εκεξνκελία ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα
παξαιάβεη ηνλ εμνπιηζκφ, πιένλ δχν (2) κήλεο. Ζ εγγχεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο δχλαηαη λα
παξαηαζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
4.Οια ηα έμνδα θαηάπησζεο εγγπεηηθψλ βαξχλνπλ ηνλ εγγπεηή.
5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο. Δθφζνλ νη παξαδφζεηο γίλνπλ ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά,
θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, απαηηείηαη
πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
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6. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.
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Δγγχεζε πκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 157 Ν. 4281/14).
ΑΡΘΡΟ 11
ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Όηαλ ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ν πξνζεξρφκελνο, γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε λνκηκνπνίεζή ηνπ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο, απφζπαζκα πξαθηηθνχ
ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πιεξεμνχζην).
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Οη ππφ πξνκήζεηα server κε ηα παξειθφκελα ηνπο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ, κε επζχλε, κέξηκλα
θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ζα
πξέπεη λα εηδνπνηήζεη, δχν κέξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ ππεξεζία.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην 1/2 απηνχ, χζηεξα
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ κε
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (ζρεη. αξζ.
26 ηνπ Π.Γ 118/2007).
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο –παξάδνζεο κπνξεί λα
κεηαηίζεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ.
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ επηηξνπή, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζα
γίλεη κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ,ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ζχκθσλα κε ηα νπνία ηνπ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, πξηλ ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ή θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, λα ειέγμεη θαη πνηνηηθά ηα είδε ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ ζα παξαδνζνχλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
ε πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο δε ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή έρεη ην
δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ή λα θεξχμεη ηνλ
πξνκεζεπηή έθπησην.
ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο
απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ
νξηδνκέλσλ ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη παξεθθιίζεηο
ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ
πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ,κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.
Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή
ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
απφθαζε.
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ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθνκηζζέληα είδε θξηζνχλ αθαηάιιεια απφ ηελ επηηξνπή, ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Ζ αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο
αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ.

15PROC002783504 2015-05-18

Αλ δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ κε άιια, πνπ λα πιεξνχλ ηηο πνηνηηθέο
πξνδηαγξαθέο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα ππνζηεί ηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, άξζξα 31,32,33,34 ηνπ Π.Γ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΡΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ κε ρξεκαηηθφ έληαικα,
κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη βεβαίσο, αθνχ ππνβιεζνχλ,
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
1)Πξσηφηππν Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
2) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
3) Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.
4) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ δηελεξγνχλ
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα 3% θξάηεζε ππέξ
ΜΣΠΤ, 2% ραξηφζεκν επί ηνπ ΜΣΠΤ θαη 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θαζψο θαη ζηνλ αλαινγνχληα
θφξν εηζνδήκαηνο.
Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,10% ζε θάζε πιεξσκή πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3%,
πιένλ 20 % εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Σα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, πνπ ζα ππνβάιινληαη, ζα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη ζα ειέγρνληαη, σο πξνο
ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί, απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 14
ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο , γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε
θαη γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ,έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο φπσο νξίδνληαη απφ ην
Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/10-07-207) “Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ” θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
2286/1995 (ΦΔΚ 19/1-2-95) “Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ”.
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Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ΄
15PROC002783504 Π2015-05-18
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ SERVER
Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:

TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
A. ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΣΔ (SERVERS) ΣΔΜΑΥΗΑ ΓΤΟ (2)
Α/α Πεξηγξαθή
1

Να αλαθεξζεί ν Σχπνο
– Καηαζθεπαζηήο

Απαίηεζε

Απάληεζε

Παξαπνκπή

ΝΑΗ

Δπεμεξγαζηήο
Intel Xeon E5-2609 v2,

1

Intel i7 4εο γεληάο ε
λεφηεξνο
ΝΑΗ
AMD Opteron™ 4000
ή νεότερος

2

Σαρχηεηα επεμεξγαζηή

3

Δζσηεξηθή κλήκε cache ≥ 10 MB

4

Αξηζκφο ππξήλσλ

≥4

5

Αλαβάζκηζε
επεμεξγαζηή

Upgradeable to 2 processors
(8 cores)

≥2.50 GHz

Μλήκε RAM
1

Μλήκε

≥ DDR3 - 1333

2

Σππηθή κλήκε

≥ 12 GB (4 x 3 GB) Standard
Memory

3

Τπνδνρέο κλήκεο

≥8 DIMM slots

ΚΛΖΡΟΗ ΓΗΚΟΗ
1

Δζσηεξηθέο κνλάδεο

≥ 2 hard disk drives

2

πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα
ηνπ server

≥ 4 ΣB
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3 Σαρχηεηα κνλάδαο
≥ 7200 rpms
15PROC002783504
2015-05-18
ζθιεξνχ δίζθνπ
4

Cache

≥ 64 MB

5

RAID CONTROLLER

NAI

6

RAID
CONFIGURATIONS

RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0

7

MNHMH RAID
CONTROLLLER

>=512MB

ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Γηαζχλδεζε δηθηχνπ

Two Dual Port Multifunction
Gigabit Server Adapters (four
ports total) with TCP/IP
Offload Engine, including
support for Accelerated iSCSI

2

Δμσηεξηθέο ζχξεο I/O

Serial - 1; Pointing Device
(Mouse) - 1; Graphics - 1;
Keyboard - 1; VGA - 1;
Network RJ-45 - 2; USB 2.0
ports - 5 total

3

Τπνδνρέο επέθηαζεο

≥6

4

Σχπνο ηξνθνδνηηθνχ

(2) ≥ 750W Hot Plug Power
Supplies

5

Απαηηήζεηο ηζρχνο

100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz

6

SATA III ports

≥6

7

πκβαηά ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα

Microsoft® Windows® Server;
Microsoft® Windows® Server
Hyper-V; Red Hat Enterprise
Linux (RHEL); Red Hat
Enterprise Linux Virtualization;
SUSE Linux Enterprise Server
(SLES); SUSE Linux
Enterprise Server with XEN;
Oracle Enterprise Linux (OEL);
Solaris; NetWare; VMware;
HP Citrix Essentials for
XenServer ή άιιν ηζνδχλακν

8

Πξφηππα
ζπκκφξθσζεο

ACPI 2.0 Compliant; PCIe 3.0
Compliant;
PXE Support;
WOL Support

1

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
1

DVD ROM/RW Dual
Layer (εζσηεξηθφ)

DVD+ -RW Dual Layer
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Πνληίθη
2
15PROC002783504
2015-05-18
ΝΑΗ
Wheel Mouse Optical

3

Πιεθηξνιφγην 102/104
πιήθηξσλ (κε ειιεληθή
δηάηαμε πιήθηξσλ),
PS/2 ή USB

ΝΑΗ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

1

Πξνεγθαηεζηεκέλν
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
Microsoft Windows
Server 2012 R2 OLP NL
Gov 2Proc ζε Διιεληθφ
ΝΑΗ
γξαθηθφ πεξηβάιινλ
πνπ λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ άδεηα ρξήζεο
ηνπ θαη ην επίζεκν
CD/DVD εγθαηάζηαζεο

2

Να ζπλνδεχεηαη απφ
επίζεκε ππεξεζία
ππνζηήξημεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα
εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή
ζηνλ θνξέα φισλ ησλ
ΝΑΗ
λέσλ εθδφζεσλ ηνπ
πξνζθεξφκελνπ
ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
1

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε
ζε ιεηηνπξγία ζην
πξνβιεπφκελν ζεκείν

ΝΑΗ

2

Έιεγρνο θαιήο
ιεηηνπξγίαο

ΝΑΗ

3

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα πξνζθέξεη ηνλ
αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη
εμαξηήκαηα γηα ηελ
ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ΝΑΗ
ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία (π.ρ.
θαιψδην, connectors
θ.ι.π)

4

ΔΓΓΤΖΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

≥ 3 ρξφληα
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5 On-Site Next Business ΝΑΗ
15PROC002783504
2015-05-18
Day
6

Δγγχεζε – Σερληθή
ππνζηήξημε
θαηαζθεπαζηή

≥ 3 ρξφληα

B. ΟΘΟΝΔ ΣΔΜΑΥΗΑ (2)
Α/α Πεξηγξαθή

Απαίηεζε

1

Σχπνο Οζφλεο

≥24 ηληζψλ [Wide Έγρξσκε
TFT-LCD κε 16.7 εθαηνκκχξηα
ρξψκαηα.(LED)]

2

Μέγηζηε, Πξνηεηλφκελε
αλάιπζε

≥ 1680 x 1050

3

Μέγεζνο θνπθίδαο

≤ 0.282 mm

4

Υξφλνο Απφθξηζεο

≤ 2 ms

5

Γσλίεο ζέαζεο

Οξηδφληηα: 170 κνίξεο,
Καηαθφξπθα: 160 κνίξεο.

6

Κνληξάζη

≤DFC 2.000.000:1

7

Φσηεηλφηεηα

≥ 250 cd/ηκ.

8

Δίζνδνο ήκαηνο

15 Pin D-Sub (αλαινγηθή),
DVI-D

9

Υξψκαηα νζφλεο

≥16,2 εθαη

10 Πηζηνπνηήζεηο

UL (cUL), TUV-Type, SEMKO,
FCC-B, CE

11 Δπηζπκεηά
Υαξαθηεξηζηηθά

ελζσκαησκέλα ερεία,
ππνδνρή γηα αθνπζηηθά.

Απάληεζε

Παξαπνκπή

Γ. 8-Port USB KVM Switch – Με δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε Rack 19”
Α/α Πεξηγξαθή

Απαίηεζε

1

USB-PS/2 console
controls 8 computers

ΝΑΗ

2

Cascade up to 2 levels

ΝΑΗ

3

Dual Interface - supports
computers with PS/2 or
ΝΑΗ
USB keyboards and
mice

Απάληεζε

Παξαπνκπή
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Multiplatform support 15PROC002783504
2015-05-18
4 Windows 2000/XP/Vista,
ΝΑΗ

Linux, Mac, and Sun

5

Supports USB
keyboards for PC, Mac
and Sun

ΝΑΗ

6

Auto PS/2 and USB
interface detection

ΝΑΗ

7

USB or PS/2 keyboard
and mouse emulation computers boot even
when the console focus
is elsewhere

ΝΑΗ

8

Computer selection via
front panel pushbuttons,
hotkeys and multilingual ΝΑΗ
on-screen display (OSD)
menu

9

Two level password
security

ΝΑΗ

Auto Scan feature for
10 monitoring user-selected ΝΑΗ
computers
11 Hot pluggable

ΝΑΗ

12 Rack mount (19" system ΝΑΗ
rack, 1U)
13 No driver required

ΝΑΗ

To KVM ζα παξαδνζεί
14 κε ηα αληίζηνηρα
ΝΑΗ
θαιψδηα δηαζχλδεζεο 8
ππνινγηζηψλ.
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15PROC002783504 2015-05-18
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο………………………………..
Καηάζηεκα…………………………………………
Γ/λζε: (νδφο - αξηζκφο, Σ.Κ.,Fax )
Ζκεξνκελία έθδνζεο………………
ΔΤΡΧ…………………….
Πξνο : ( Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη )
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ……….ΔΤΡΧ…………………………..
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
ΔΤΡΧ……………(
θαη
νινγξάθσο
)
ππέξ
ηεο
εηαηξείαο……………………………Γ/λζε………………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ
ηεο κε αξηζκφ…/2015 δηαθήξπμεο, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ…………………θαη ην νπνίν πνζφ
θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α., αμίαο…………….ΔΤΡΧ απηήο.
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο,
νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ζαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν
ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο ( 3 ) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
ηέινο ραξηνζήκνπ.
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ …………..φπνηε
γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.
- Βεβαηνχληαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην
θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ
πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ηξάπεδά καο.

30

ΑΔΑ: 611Π7ΛΗ-ΥΗΝ

15PROC002783504 2015-05-18
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΣΗΜΔ Δ €)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ:
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: ………. /2015

A/A

ΠΟΟΣΖΣΑ
Δ
ΣΔΜΑΥΗΑ

ΔΗΓΟ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ*
ΥΧΡΗ
Φ.Π.Α. (€)

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΑΞΗΑ*
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΥΧΡΗ
Φ.Π.Α.(€)

1
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ*, ρσξίο Φ.Π.Α. (€) (αξηζκεηηθψο)
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ*, ρσξίο Φ.Π.Α. (€) (νινγξάθσο)
ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α.

23%

ΠΟΟ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ*, κε Φ.Π.Α. (αξηζκεηηθψο)
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ*, κε Φ.Π.Α. (νινγξάθσο)
* πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ
15PROC002783504 2015-05-18
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
Τατ. Δ/νζη
Τατ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Emails

:
:
:
:
:
:

Λακία:…./…./2015

Πλ. Ελεσθερίας 3
35100
Εμ. Σπαθούλας
22313-53318
22313-53353
m.spathoulas@pste.gov.gr
ΤΜΒΑΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) SERVER ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΣΟΤ

ηε Λακία ζήκεξα ………….2015 ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, νη ππνγεγξακκέλνη:
1. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο, Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, ν νπνίνο ελεξγεί κε ηελ
ηδηφηεηά ηνπ απηή σο εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηελ Λακία θαη Α.Φ.Μ
997947718
2.Ο…………………………………..ηνπ …………………..θάηνηθνο …………………θάηνρνο ηνπ ππ.
Αξζηκ. ……………….Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο………………………………..κε
έδξα
…………………..Α.Φ.Μ……………….Γ.Ο.Τ.
……………………Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε………………………
πκθψλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ:
α) Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Σν Π.Γ. 148/2010 (ΦΔΚ 241/27-12-2010)
«Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 «Πεξί πξνκεζεηψλ
ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», Σν Π.Γ. 118/2007 « Καλνληζκφο
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» θαη ην Π.Γ. 60/2007 « Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 394/96 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ»,Σελ αξηζ. 16820/2010 (ΦΔΚ Β΄/1515) Τ.Α.
2) Σελ αξηζ……/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πνπ
έρεη εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, ηεο αλάδεημεο
πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα δχν (2) server κε ηα παξειθφκελα ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
3) Σελ αξηζκ……/…./ 2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην
πξαθηηθφ ηεο …./…./2015 θαη θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, πνπ έγηλε ηελ
……./../ 2015 ππέξ ηνπ σο άλσ πξνκεζεπηή πνπ αλαδείρζεθε Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.
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Αλαζέηεη
ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηελ πξνκήζεηα δχν (2) server κε ηα παξειθφκελά ηνπο γηα ηε
Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
1. Ζ ζχκβαζε αξρίδεη απφ ηελ …………..θαη ιήγεη………..κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο ππεξεζίαο λα
ηελ παξαηείλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δχν (2) κελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα απηφ θακία
ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε
έλαληη ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ αηηία απηή.
2.Ο ρξφλνο πιήξνπο παξάδνζεο ησλ δχν (2) server κε ηα παξειθφκελά ηνπο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3)
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΔΗΓΟ - ΣΗΜΖ
ηελ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, ελλνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη φιεο γεληθά νη δαπάλεο γηα ηελ
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ην φθειφο ηνπ.
Δηδηθά ζηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο εθηεισληζκνχ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ζπκπαξνκαξηνχλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, νη δαπάλεο
παξαπέξα κεηαθνξάο κέρξη ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο δνθηκέο.
Αθνινπζεί πίλαθαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
Α/Α
1
2
3

Πεξηγξαθή εμνπιηζκνχ Πνζφηεηα Σηκή κνλάδαο ζε Δπξψ χλνιν κε Φ.Π.Α. 23%
Server
2
Οζφλεο
2
8-Port USB KVM Switch
1
ΤΝΟΛΟ
ΑΡΘΡΟ 3ν
ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Ο πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα δηελεξγεζεί πνηνηηθφο έιεγρνο :
- Με επηζεψξεζε θαη καθξνζθνπηθφ έιεγρν
- Με πνζνηηθφ έιεγρν ησλ επί κέξνπο κεξψλ
- Με πιήξε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
1. Ο ηφπνο ηεο παξαιαβήο ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ
πξνκεζεπηή.
2. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο απνθαζίδεη γηα ηελ παξαιαβή ή ηελ απφξξηςή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, ζα
αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ε παξέθθιηζε πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
θαη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
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ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή θάπνηνπ είδνπο πνπ πξνζθνκίζζεθε, γηαηί δελ ήηαλ
ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο παξαγγειίαο θαη αλ αθφκε ε αληηθαηάζηαζε ησλ
εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ έγηλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ε Δπηηξνπή
Πξνκεζεηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη θπξψζεηο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξνχκελεο ηεο
πεξίπησζεο απηήο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Σν ίδην ζα γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ην είδνο, πνπ ηνπ έρεη παξαγγειζεί.
ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ αλάγθεο παξαιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία, είδνο θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ
απηφ πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη ζηελ παξαγγειία, ε Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ εθηφο απφ ηελ
θχξσζε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνηείλεη, γηα ηελ αηηία απηή, γλσκνδνηεί θαη γηα ηελ ηηκή ζηελ νπνία
κπνξεί λα πιεξσζεί απηφ.
Γεληθά, γηα θάζε παξάβαζε, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
θαζνξίδνληαη απφ απηή, απφ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, ε Δπηηξνπή
Πξνκεζεηψλ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ επηβνιή θαηά ηνπ πξνκεζεπηή φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο Γεκφζηνπ Σνκέα θιπ» θαη ην Π.Γ. 118/2007
«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ», κέζα ζηηο νπνίεο θαη πξφζηηκν ζηαζκίδνληαο φια ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ παξάβαζε ή εθείλα ηα νπνία ηεινχλ ζε αηηηψδε πξνο απηή
ζπλάθεηα, ηηο παξαβάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλνληαη θαηά απνηξνπή θαη γεληθά ηε ζπκβαηηθή
ζπκπεξηθνξά απηνχ, κπνξεί απηή λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην είηε απφ φιε ηελ ζχκβαζε
είηε κεξηθά γηα ηελ ππεξεζία.
3. Ο ρξφλνο πιήξνπο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 5ν
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο, κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ππεξεζία, εληφο ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ κε ηελ ππνβνιή α) ηνπ
ηηκνινγίνπ πνπ ζα αλαθέξεη ηελ έλδεημε « Δμνθιήζεθε», ή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή
εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ηνπ «εμνθιήζεθε», πνπ ζα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηεο
ππεξεζίαο, β) ην πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, γ) βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο απφ ην ΗΚΑ ή ΣΔΒΔ, δ) βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ε) νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθφ ήζειε δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πιεξσκή.
Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη ηα ηπρφλ έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα:
ηελ θαζαξή αμία πξν Φ.Π.Α. επηβάιινληαη νη παξαθάησ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη ζα απνδνζνχλ
ζηα δηθαηνχρα ηακεία απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πιεξσκή Τπεξεζία σο εμήο:
Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. 3%,
• Υαξηφζεκν επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 2 %,
• ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%.
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,1%
 ηέινο ραξηνζήκνπ 3% γηα ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ
 εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
1. Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνζθφκηζε
απφ ηελ πξνκεζεχηξηα ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθνχ Η.Κ.Α. απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη αλππαξμία νθεηιήο ηεο επηρεηξήζεσο πξνο απηφ, δηαθνξεηηθά ζα απνδίδεηαη
απφ ην Γεκφζην θαηεπζείαλ ζην Η.Κ.Α, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2065/92, άξζξν 39,
παξ. 7.
2. ην 100% ηεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηεο πξνκεζείαο ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 4% (Άξζξν 24
ηνπ Ν. 2198/94 ΦΔΚ 43Α/22.3.94).
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ΑΡΘΡΟ 6ν
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
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Ο πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκφο, είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζχκθσλνο κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο ε νπνία θαιχπηεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Γηαθήξπμεο………….βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε ν δηαγσληζκφο πνπ επηζπλάπηνληαη θαη
απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκ. Νν……………….
Αμίαο……….€ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ αξηζ. Νν…………..
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ( 3 ) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ην αλαθέξεη θαη λα πξνζθνκίζεη
έγγξαθα θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηελ ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 ( ΦΔΚ Α 1995 ) ηνπ Π.Γ.
394/1996 ( ΦΔΚ Β 1996 ) θαη ησλ δηαηάμεσλ 40 εψο 42 ηνπ Π.Γ. 173/1990 ( ΦΔΚ Β 1990 ) πνπ
επαλήιζαλ κε ην Ν. 2503/1997 ( ΦΔΚ Α 1997 ), φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ».
ΑΡΘΡΟ 10ν
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, δηαβηβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία ( 3 ) φκνηα αληίηππα απφ ηα νπνία ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζηελ Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο θαη έλα έιαβε ν πξνκεζεπηήο.

ΟΗ
Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ
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ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
Τατ. Δ/νζη
Τατ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
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:

ΛΑΜΗΑ: 18/05/2015
ΑΡ. ΠΡΧΣ: 66199/2458

Πλ. Ελεσθερίας 3
35100
Εμ. Σπαθούλας
22313-53331
22313-53353
m.spathoulas@pste.gov.gr
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Ο Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο δηαθεξχζζεη φηη ηελ 29 Μαΐνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα
10:00 π.κ., ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, Πξφρεηξνο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο, κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα ηελ
«πξνκήζεηα δχν (2) server κεηά ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο γηα ηε Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 311/2015
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο : # 12.500,00 # ΔΤΡΧ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ:
α) Όια ηα θπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα
β) πλεηαηξηζκνί.
γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
Έληππα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ δίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο
απφ 18 Μαΐνπ 2015 εκέξα Σξίηε, απφ ηνλ ππάιιειν Δκκαλνπήι παζνχια (Σκήκα Πξνκεζεηψλ),
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηελ Γ/λζε: Πι. Διεπζεξίαο 3, ηξίηνο φξνθνο, απφ ην αξκφδην
ηκήκα πξνκεζεηψλ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 22313-53331.
Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
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