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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α.Δ.Α.:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ..

Ακινα, 09/06/2021

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Αρ. Ρρωτ. : 34623

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ρλθρ. : Κ. Λουκάκθσ – Ι. Γλθγόρθ
Τθλ. : 210 8802741
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
για τθν προμικεια αναλώςιμων μζςων προςταςίασ για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων για τισ
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ, τισ Περιφερειακζσ & τισ Νομαρχιακζσ Μονάδεσ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ζωσ 27.000,00 € πλζον αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
Ο Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ & Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.),
ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/98), άρκρα 13-29, περί ςφςταςθσ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. και λοιπϊν
Οργανιςμϊν, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

2.

Τθ με αρ. 132537/21-04-11 (ΦΕΚ 684/Βϋ/28-04-2011) Υπουργικι Απόφαςθ, περί ζγκριςθσ του
Κανονιςμοφ Οργανωτικισ Διάρκρωςθσ & Λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.

3.

Τθν με αρ. 2642/294319/15-11-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 975/18-11-2019) Υπουργικι Απόφαςθ με τθν οποία
ορίηονται τα μζλθ Δ.Σ. του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 557/87407/30-03-2021
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 259/6-4-2021) Υπουργικι Απόφαςθ

4.

Τθν Κ.Υ.Α. με αρ. 58193/99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.».

5.

Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ.

6.

Το Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».

7.

Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ,
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ».

8.

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

9.

Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ.,

10.

Το υπ’ αρικ. 22307-08/04/2021 Ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ελζγχων,

11.

Τθν υπ’ αρικ. 26210/26.04.2021 δζςμευςθ με αρικμό ανάλθψθσ 217 (ΑΔΑ : ΨΓΑΛ46ΨΧΞΧ-0ΘΚ),

12.

Τθν υπ’ αρικμ. 241/27.04.2021 απόφαςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΡΕΚΕΡΕ
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13.

Τθν αρικμ. 28260/10-05-2021 προκιρυξθ (ΑΔΑΜ : 21PROC008576083)

14.

Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 33775/04.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩΑ46ΨΧΞΧ-ΘΛΗ) απόφαςθ ματαίωςθσ του ανωτζρω
διαγωνιςμοφ και επαναπροκιρυξθσ αυτοφ με τροποποίθςθ των οικονομικϊν όρων.

15.

Τθν υπ’ αρικ. 34279/08-06-2021 ςυμπλθρωματικι ΕΑΔ 281 ( ΑΔΑ : 69Υ346ΨΧΞΧ-5ΒΛ ).
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Συνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν προμικεια αναλϊςιμων
μζςων προςταςίασ για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων.
Θ προμικεια αφορά ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ, ςτισ Ρεριφερειακζσ & ςτισ Νομαρχιακζσ Μονάδεσ του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., ςφμφωνα με τουσ τόπουσ παράδοςθσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ
προκιρυξθσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 18140000-2.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του ζργου είναι θ προμικεια αναλϊςιμων μζςων προςταςίασ για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων
ελζγχων για τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και τισ Ρεριφερειακζσ & Νομαρχιακζσ Μονάδεσ (Ακινα,
Θεςςαλονίκθ, Κομοτθνι, Ράτρα, Τρίπολθ, Λάριςα, Λαμία, Ιωάννινα, Κοηάνθ, Θράκλειο) του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ - τεχνικζσ προδιαγραφζσ που εμφανίηονται ςτο παρόν άρκρο και αποτελοφν
αναπόςπαςτο τμιμα και ενιαίο κείμενο τθσ προκιρυξθσ αυτισ.
Ειδικότερα αφορά ςτθν προμικεια :
1. Ροδονάρια (τεμάχια) ωσ το φψοσ του γόνατου (μπότασ/ κνιμθσ), μιασ χριςθσ, με περιμετρικό λάςτιχο, με
δυνατότθτα προςαρμογισ ςε κάκε μζγεκοσ παπουτςιοφ, αδιάβροχα, ελαφριά, ανκεκτικά, ϊςτε να παρζχουν
προβλεπόμενθ προςταςία ςτισ εκτροφζσ και από αντιολιςκθτικό υλικό.
2. Τεμάχια-γάντια (τεμάχια) υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ, από υποαλλεργικό υλικό latex, χωρίσ ποφδρα,
αμφιδζξια με ποικιλία μεγεκϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα.
3. Ρροςτατευτικζσ φόρμεσ (τεμάχια) ολόςωμεσ, με κουκοφλα, μιασ χριςθσ οι οποίεσ να εφαρμόηουν άνετα και ςε
ικανοποιθτικό βακμό ςε κάκε ςωματότυπο (π.χ. με λάςτιχο ςτθν πλάτθ, τισ μανςζτεσ και τουσ αςτραγάλουσ),
από υλικό αναπνζον και αντιςτατικό, που κα παρζχει καλι αντίςταςθ ςτθν υγραςία και ςτθ ςκόνθ.
4. Χειρουργικζσ μάςκεσ μιασ χριςθσ (τεμάχια), υποαλλεργικζσ, αδιάβροχεσ, ςχιματοσ ορκογωνίου
παραλλθλογράμμου με παράλλθλεσ πτυχϊςεισ ςε όλο το πλάτοσ τουσ, με εςωτερικό επιρρίνειο ζλαςμα,
ςτιριξθ ςτο πρόςωπο με λάςτιχα και με πιςτοποίθςθ CE.
5. Μάςκεσ (τεμάχια) αναπνευςτικισ προςταςίασ με δφο λάςτιχα και μεταλλικό ζλαςμα για τθ μφτθ, κατθγορίασ
FFP1 και άνω.
6. Ραραςιτοκτόνο – εντομοκτόνο ςπρζι με fipronyl (τεμάχια 250ml ), ςτο φάςμα δράςθσ του οποίου να
περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ψφλλοι, κατάλλθλο για χριςθ ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ και χϊρουσ όπου
διαβιοφν ηϊα, εγκεκριμζνο από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.
7. Κραγιόν (τεμάχια) για ςιμανςθ ηϊων, μθ τοξικι, ανεξίτθλθ, ταχζωσ ςτεγνϊματοσ
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8. Γυαλιά προςταςίασ (τεμάχια) ματιϊν κλειςτοφ τφπου με εφκαμπτο ςκελετό και λάςτιχο ϊςτε να εφαρμόηουν
άνετα και ςε ικανοποιθτικό βακμό ςε κάκε πρόςωπο.
9. Αντιςθπτικό τηζλ χεριϊν (τεμάχια) που κα περιζχει τουλάχιςτον 70% αλκοόλθ ςε ατομικι ςυςκευαςία των 50
ml.
Τα ανωτζρω κα παραδοκοφν με ζξοδα του αναδόχου ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτον πίνακα του
παραρτιματοσ Βϋ κατά αντιςτοιχία με τον πίνακα του παραρτιματοσ Αϋ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Ανακζτουςα

αρχι

είναι

ο

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΡΛΘΩΜΩΝ

ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.)
Διεφκυνςθ

Δομοκοφ 5, Τ.Κ. 10445 Ακινα

Τθλζφωνο

210 8802741/416
Konstantinos.loukakis@opekepe.gr,

Θλ. Ταχ/μείο

ioanna.gligori@opekepe.gr
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Το φψοσ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται ςτο άρκρο 1, ανζρχεται ζωσ το ποςό των είκοςι επτά χιλιάδων ευρϊ (27.000,00 €) πλζον του
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. και βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Θ προκιρυξθ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. (www.opekepe.gr).
Οι παραλιπτεσ τθσ προκιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. κα πρζπει κατά τθν
παραλαβι τθσ να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό θλεκτρονικό ζντυπο (τθν αντίςτοιχθ φόρμα δεδομζνων) με τα
ςτοιχεία τουσ (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθν
προκιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ι
διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Για τυχόν ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ
φζρει ο παραλιπτθσ.
Θ προκιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr
(ΚΘΜΔΘΣ).
Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ
γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α) Φυςικά πρόςωπα ι Νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι ςυμπράξεισ αυτϊν,
β) Συνεταιριςμοί και
γ) Κοινοπραξίεσ,

που δραςτθριοποιοφνται και παρζχουν υπθρεςίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,
τουλάχιςτον από 1-1-2015.
Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ/ςυμπράξεισ ιςχφουν τα ακόλουκα:
1. Υποβάλλεται κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
που αποτελοφν τθν ζνωςθ/κοινοπραξία/ςφμπραξθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ
τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ.
2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ ευκφνεται εισ
ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ

δεν

μπορεί

να

ανταποκρικεί

ςτισ

υποχρεϊςεισ

τθσ

ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω
ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν
τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ
και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με
απόφαςθ του Ρροζδρου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
4. Δεν επιτρζπεται ςε μζλοσ μιασ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ να ςυμμετάςχει και ςε άλλθ
ζνωςθ/κοινοπραξία/ςφμπραξθ που κα υποβάλλει υποψθφιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ι να
ςυμμετζχει ωσ μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ ςε άλλο υποψιφιο ςχιμα και θ εν λόγω ςυμμετοχι αποτελεί
λόγο αποκλειςμοφ όλων των υποβαλλόμενων προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο ςυγκεκριμζνοσ
υποψιφιοσ.
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί:
Πςοι δεν αςκοφν το επάγγελμα όπωσ ορίηεται παραπάνω.
Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν πλθροφν όλεσ τισ
προχποκζςεισ και δεν καλφπτουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ παροφςασ, κατά περίπτωςθ.
Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ
ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπ. Ανάπτυξθσ, Γενικι
Γραμματεία Εμπορίου (πρϊθν Υπ. Εμπορίου).
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Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ.
Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν είναι εγκατεςτθμζνα ςε κράτθ- μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΕΟΧ ι
δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό εξαιτίασ τθσ νομοκεςίασ τρίτων χωρϊν, ςτισ οποίεσ είναι
εγκατεςτθμζνα, που δεν ζχουν κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Εμπορίου.
Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΛΩΑ
Οι προςφορζσ, κακϊσ και κάκε παροχι πλθροφορίασ, αλλθλογραφία, γνωςτοποίθςθ, υποβολι ζνςταςθσ, αίτθςθσ
κλπ. από και προσ τον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε, κακϊσ και θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα διατυπϊνονται εγγράφωσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
Το ίδιο ιςχφει και για το ςφνολο τθσ επικοινωνίασ του αναδόχου μετά τθν ανάκεςθ του ζργου.
Ειδικότερα, τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ των αλλοδαπϊν επιχειριςεων και όλα τα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που
ςυντάςςονται ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ εκδόςεωσ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία.
Πλα τα δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά, που αφοροφν ςε αλλοδαπά πρόςωπα και κα κατατεκοφν από τουσ
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο του
οικείου κράτουσ του Υποψιφιου ι των Μελϊν αυτοφ, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ προςϊπων, είτε με τθν επίκεςθ
τθσ Επιςθμείωςθσ (“Apostile”) ςφμφωνα με τθ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν.
1497/84, ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα
ελλθνικά. Διευκρινίηεται ότι θ διατφπωςθ αυτι εφαρμόηεται ςε όςα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κεωροφνται
ωσ δθμόςια ζγγραφα κατά το άρκρο 1 τθσ ωσ άνω Συνκικθσ και δθ: (i) τα ζγγραφα που προζρχονται από αρχι
ι δθμόςιο υπάλλθλο δικαιοδοτικοφ οργάνου του κράτουσ, (ii) τα διοικθτικά ζγγραφα, (iii) τα
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα και (iv) οι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ, όπωσ βεβαιϊςεισ καταχϊρθςθσ, κεωριςεισ για
βζβαιθ χρονολογία και επικυρϊςεισ υπογραφισ που τίκενται ςε ιδιωτικό ζγγραφο.
Επίςθμεσ μεταφράςεισ μεταξφ άλλων είναι αυτζσ που γίνονται από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου
Εξωτερικϊν, εκείνεσ που γίνονται από ελλθνικζσ προξενικζσ αρχζσ κακϊσ και εκείνεσ που γίνονται από Ζλλθνεσ
δικθγόρουσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα Δικθγόρων (ν.δ. 3026/1954).
Επίςθσ, επίςθμθ είναι κάκε μετάφραςθ που γίνεται από πρόςωπο ι αρχι τθσ θμεδαπισ που ζχει, ςφμφωνα με
διάταξθ νόμου, το δικαίωμα να εκδίδει επίςθμεσ μεταφράςεισ. Στθν περίπτωςθ που ζνασ υποψιφιοσ
πρόκειται να υποβάλει μεταφράςεισ που ζχουν γίνει από αρχζσ ι πρόςωπα άλλα, εκτόσ από το Υπουργείο
Εξωτερικϊν, τισ ελλθνικζσ προξενικζσ αρχζσ και τουσ Ζλλθνεσ δικθγόρουσ, κα πρζπει να επιςυνάψει και
αντίγραφο τθσ διάταξθσ που παρζχει ςτθν εν λόγω αρχι ι πρόςωπο το δικαίωμα να εκδίδει επίςθμεσ
μεταφράςεισ.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ ςτθ μετάφραςθ κα επικρατεί θ ελλθνικι διατφπωςθ. Οι τεχνικοί όροι που αναφζρονται
ςτισ προςφορζσ μποροφν να αναγράφονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν περίπτωςθ που αυτοί δεν
μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι, αναγράφονται μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Ρροςφορά θ οποία δεν κα υποβλθκεί κατά τον προαναφερκζντα τρόπο δεν κα γίνει αποδεκτι.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ςτθν οδό Δομοκοφ αρ. 5, 10445 Ακινα, ςτο
ιςόγειο του κτιρίου, μζχρι τισ 22/06/2021 θμζρα Σρίτθ και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι προςφορζσ που περιζρχονται ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν παραλαβι των
προςφορϊν όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθν παροφςα δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ
προςφζροντεσ.
Ρροςφορζσ που γίνονται για μζροσ τθσ προμικειασ που ζχει προκθρυχκεί απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ :
 θ λζξθ «Ρροςφορά»,
 ο αποδζκτθσ : Δ/νςθ Διοικθτικισ & Οικονομικισ Υποςτιριξθσ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. – Δομοκοφ 5 – 10445
ΑΘΘΝΑ (Υπόψθ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν),
 ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ ,
 θ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και
 τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα που υποβάλλει τθν προςφορά ι ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων
είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, τα ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο τθσ προςφοράσ ωσ εξισ:
Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ τουσ εξισ τρεισ (3) υποφακζλουσ:
- «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»
- «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Το περιεχόμενο των υποφακζλων υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι. Πλοι οι υποφάκελοι φζρουν τα ςτοιχεία του
κυρίωσ φακζλου. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με
τισ ίδιεσ ενδείξεισ.
Α. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά,
υποβάλλουν τα παρακάτω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ
ι κοινοπραξία.
Οι προςφζροντεσ οφείλουν να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ:
1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα υπόδειγμα. Σε
περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ζχει ςυνεργάτεσ ι
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υπεργολάβουσ, ι πρόκειται για ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ςυμπλιρωςθ του (ΤΕΥΔ) γίνεται από κάκε οικονομικό
φορζα ξεχωριςτά.
Το (ΤΕΥΔ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, υποβάλλουν και υπογράφουν
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι IKE,
β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.,
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του,
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό (όπωσ αναφζρονται ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ), κάκε άτομο πρζπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ,
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα
ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (όπωσ αναφζρονται ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ), κάκε άτομο πρζπει να
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό
φορζα ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα (Ρρβλ.
άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ωσ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν (επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.
Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που
αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το
άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017).
Ο/οι οικονομικόσ/οί φορζασ/είσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV πλθν του Μζρουσ VI: Τελικζσ
δθλϊςεισ.
Το ΤΕΥΔ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ
υπογραφισ του ΤΕΥΔ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ ζχουν
επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΤΕΥΔ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν
προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει
εκ νζου με επίκαιρο ΤΕΥΔ.
2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.
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3. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ και ειδικά για τα νομικά πρόςωπα, ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηομζνουσ με μορφι Α.Ε.& Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του
καταςτατικοφ και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. & Ε.Ε. ι IKE), κακϊσ και ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
ςφςταςθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και ο
Διευκφνων Σφμβουλοσ των Α.Ε., τα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ
ανάλογα το Νομικό Ρρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν. Εάν θ καταςτατικι ζδρα είναι
διαφορετικι τθσ ζδρασ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν, αναφζρεται κι εκείνθ
ξεχωριςτά. Στθν περίπτωςθ τθσ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ, αναφζρεται υποχρεωτικά θ ζδρα κακενόσ εκ των
μελϊν τθσ.
4. Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με
αντιπρόςωπό/εκπρόςωπό τουσ.
Β. Δικαιολογθτικά Σεχνικισ Προςφοράσ
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά,
υποβάλλουν τα παρακάτω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ
ι κοινοπραξία.
Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ, τοποκετοφνται ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο υποφάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Επίςθσ, ςτον
φάκελο αυτόν τοποκετείται κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθν γνϊμθ του ενδιαφερομζνου, προβάλλει τυχόν
πλεονεκτιματα των προςφερομζνων ειδϊν και είναι υποβοθκθτικά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ λόγω του μεγάλου όγκου, δε μποροφν να τοποκετθκοφν
ςτον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τότε ςυςκευάηονται ςε ξεχωριςτό φάκελο και ακολουκοφν τον
κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» το οποίο φζρει όλεσ τισ ενδείξεισ του υποφακζλου
«Τεχνικι Ρροςφορά».
Τονίηεται ότι ςτα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να
εμφανίηονται τιμζσ. Τυχόν εμφάνιςθ τιμϊν αποτελεί λόγο απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ.
Επιςθμαίνεται ότι :
Θ τεχνικι προςφορά περιλαμβάνει τα εξισ:
Οι προςφζροντεσ οφείλουν να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1.

Κατάλογο ςτον οποίο αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ ι υπθρεςίεσ του προςφζροντοσ τουλάχιςτον
κατά τθν τελευταία τριετία (2018, 2019 & 2020).

2.

Υποβολι Ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2018, 2019 & 2020) ςτισ
περιπτϊςεισ που θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ
χϊρασ εγκαταςτάςεϊσ τουσ. Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ
δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ επικυρωμζνων αντιγράφων των φορολογικϊν
δθλϊςεων ειςοδιματοσ που ζχει υποβάλει, με ςυνθμμζνουσ τουσ μθ δθμοςιευτζουσ ιςολογιςμοφσ του, ςε
ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ διλωςθ από το νόμιμο εκπρόςωπο κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του
περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ.
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Διλωςθ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, που αφορά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ
του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ (2018, 2019 & 2020). Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του
προςφζροντοσ για τα προαναφερόμενα τρία ζτθ κα πρζπει ακροιςτικά να καλφπτει το 100% του
προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/ςφμπραξθσ/κοινοπραξίασ, το ποςοςτό αυτό
κα καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και κα δθλϊνεται το φψοσ και το
ποςοςτό ςυμμετοχισ του κακενόσ ξεχωριςτά. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ
δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν οικονομικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ
κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει ακροιςτικά να καλφπτει το
100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου χωρίσ ΦΡΑ

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά
οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε
Επιτροπι Ρρομθκειϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και
ςφραγίςει αυτι. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι,
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν.
Ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει, οποτεδιποτε, είτε εγγράφωσ, είτε με προφορικι ςυνζντευξθ,
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία κρίνει απαραίτθτθ.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που γίνονται για μζροσ τθσ προμικειασ που ζχει προκθρυχκεί ι δεν πλθροφν τουσ ανωτζρω όρουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Στοιχεία ι ενδείξεισ που κακιςτοφν τα οικονομικά ςτοιχεία αόριςτα, ςυνεπάγονται τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
υποφάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
Οι οικονομικζσ προςφορζσ – προςφερόμενθ ποςότθτα κα ςυνταχκοφν μζχρι εξαντλιςεωσ του
προχπολογιςκζντοσ ποςοφ, ιτοι των 27.000,00 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α και κα περιλαμβάνουν το
κόςτοσ παράδοςθσ των προμθκευόμενων ειδών του άρκρου 1 ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτον πίνακα
του παραρτιματοσ Β΄ κατά αντιςτοιχία με τον πίνακα του παραρτιματοσ Α΄.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που γίνονται για μζροσ τθσ προμικειασ που ζχει προκθρυχκεί ι δεν πλθροφν τουσ ανωτζρω όρουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Στοιχεία ι ενδείξεισ που κακιςτοφν τα οικονομικά ςτοιχεία αόριςτα, ςυνεπάγονται τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ.
Τιμές
Οι τιμζσ για τθν προμικεια των ειδϊν πρζπει να δίδονται ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων
κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ειδικότερα κα περιλαμβάνουν τιμι
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ανά είδοσ αναλϊςιμου, ςυνολικι τιμι ανά είδοσ αναλϊςιμου και το τελικό προςφερόμενο ποςό τθσ
προμικειασ ςφμφωνα με τον πίνακα του Ραραρτιματοσ Αϋ:
α) Τθν τιμι ςε ΕΥΩ των προςφερόμενων ειδϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α. (κακαρι αξία).
β) Το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ % ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ, κακϊσ και το ποςό Φ.Ρ.Α. ςε
ευρϊ.
γ) Τθ ςυνολικι τιμι ςε ΕΥΩ των προςφερόμενων ειδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επίςθσ εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των τιμϊν των προςφορϊν είναι ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ προςμετροφμενεσ από
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
παραπάνω απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από
τθν Υπθρεςία, πριν τθν λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερολογιακϊν
θμερϊν.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν παροφςα προκιρυξθ. Μετά τθ
λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του
διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ,
αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν
πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τα αποτελζςματα
του διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
1. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ
πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα.
2. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ,
ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ αυτζσ δίνονται από τθν ανακζτουςα αρχι το αργότερο εντόσ ζξι (6)
θμερϊν πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα.
3. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ
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απαράδεκτεσ. Εξαιρείται θ περίπτωςθ του άρκρου 104, παράγραφοσ 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-82016) που αφορά οψιγενείσ μεταβολζσ.
4. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, ςυμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν λαμβάνει
χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 103, παράγραφοσ 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπωσ ιςχφουν.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΤΗΕΙ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται για το ςκοπό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, διακρίνονται ςε:
1.ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
2.ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Σφμφωνα με το άρκρο 72, παράγραφοσ 3 του Ν. 4412/2016, οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ. Σε περίπτωςθ που θ απόδοςθ όρου τθσ ξενόγλωςςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ διαφζρει από
τθν απόδοςι του ςτθν ελλθνικι, θ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι υπεριςχφςει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ.
Με τθν εγγυθτικι επιςτολι που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ το πιςτωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ
να καταβάλει οριςμζνο ποςό με μόνθ τθν διλωςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται χωρίσ να μπορεί να
ερευνά οφτε αν πράγματι υπάρχει οφτε αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ, οι εγγυιςεισ εκδίδονται υπζρ όλων των μελϊν τθσ
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ και περιλαμβάνουν τον όρο, ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων
των μελϊν τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ/ςφμπραξθσ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να υπογράψει
εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι
του ςτο Διαγωνιςμό, και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,
οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ
απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Κάκε προςφορά ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από αυτόν, να ςυνοδεφεται
από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., με
ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο, ιτοι 540,00 €.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν, ιτοι
τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου που κα επιλεγεί ωσ ανάδοχοσ επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ
προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Επιςτρζφεται δε από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν αρμόδια τράπεηα με απόδειξθ παραλαβισ και κοινοποίθςθ
ςτον προςφζροντα.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα υπόδειγμα.
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο μζχρι τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα υπόδειγμα.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ τθν 31θ Ιουλίου 2022.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν αρμόδια τράπεηα με απόδειξθ
παραλαβισ και κοινοποίθςθ ςτον προςφζροντα, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, κακϊσ και τθν εκκακάριςθ
του ςυνόλου των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι, θ οποία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ προςφορϊν μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν ι άλλωσ ςε
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί από τθν αρμόδια επιτροπι και κα κοινοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
Θ αποςφράγιςθ γίνεται ωσ εξισ:
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Μονογράφεται και αποςφραγίηεται κατϋ αρχιν ο κυρίωσ φάκελοσ.

Εν ςυνεχεία μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο υποφάκελοσ που περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και
μονογράφονται όλα τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που εμπεριζχονται.
Εν ςυνεχεία μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο υποφάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και μονογράφονται όλα
τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Μετά τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ επιτροπι
μονογράφει και αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ που κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο αμζςωσ προθγοφμενο
ςτάδιο. Κατόπιν ςυντάςςεται πρακτικό και ακολουκεί θ ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ ανάδειξθσ προςωρινοφ
αναδόχου από τον Ρρόεδρο του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Μετά τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ εκδίδεται πρακτικό και απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ
του ζργου.
Ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο προςφζρων τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ.
Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), ο
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»),
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, υποβάλλει ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτθν παροφςα.
Στον εν λόγω φάκελο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ :
 θ ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ»,
 ο αποδζκτθσ : Δ/νςθ Διοικθτικισ & Οικονομικισ Υποςτιριξθσ Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. – Δομοκοφ 5 - ΑΘΘΝΑ
(Υπόψθ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν)
 ο αρικμόσ τθσ προκιρυξθσ
 τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα που υποβάλλει το φάκελο ι ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι
ζνωςθ ι κοινοπραξία, τα ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ.
Στον ανάδοχο που κα κατακυρωκεί το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ αποςτζλλεται ςχετικι απόφαςθ, με τθν
οποία υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
απόφαςθσ αυτισ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ δεν προςζλκει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ να υπογράψει
τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα τθν αμζςωσ
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
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ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ (ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ)
Ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ
κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
άρκρων άρκρων 75 ζωσ 78. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,
ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά είναι :
- Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ
φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, ιτοι
α) τουσ Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι IKE,
β) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο
είναι Α.Ε.,
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του,
δ) τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ςυνεταιριςμοφ (ςτθν περίπτωςθ ςυνεταιριςμοφ)
(Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ),
- Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι δεν ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
- Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
- Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα και ςτα άρκρα 76 και 77
του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωςθ. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι
ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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Επιςθμαίνεται ότι :

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και τα προβλεπόμενα από το νόμο ςυμφωνθτικά μεταξφ των
μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Τα αποδεικτικά ζγγραφα γίνονται αποδεκτά κατά τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 43 του Ν. 4605/2019,
ςθμείο 7α – αδ (νζα παράγραφοσ 12).
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο
ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ
περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτον φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ» του Υποψιφιου Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΙΜΕ
Οι τιμζσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ πρζπει να δίδονται ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ
τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ δαπανϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α.
Ο Φ.Ρ.Α. αναγράφεται χωριςτά ωσ ποςοςτό επί τοισ εκατό. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ευρϊ ι που
κακορίηουν ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο
αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα, πριν τθν υπογραφι τθσ κατακφρωςθσ και χωρίσ να αναλαμβάνει
οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων, να αποφαςίςει τθν ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ζχει τθ δυνατότθτα, είτε να διατάξει τθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ι να δθλϊςει ματαίωςθ
και να ακολουκιςει νζα διαδικαςία.
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται ςχετικά από τθν αρμόδια
Υπθρεςία και δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ, δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ αποδζςμευςθ των
εγγυιςεων ςυμμετοχισ τουσ.
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Πταν θ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ λαμβάνει χϊρα πριν τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, οι κλειςτοί και
ςφραγιςμζνοι φάκελοι που τυχόν περιζχουν τιμζσ και άλλα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επιςτρζφονται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΕΝΣΑΕΙ - ΠΡΟΦΤΓΕ
Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το
Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ– ΚΤΡΩΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει ςε τρίτουσ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθν εκτζλεςθ
τθσ προμικειασ και τα εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρζοντα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τθν απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων που ελζγχει.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεϊν του, ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., δικαιοφται να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτει υπζρ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και
υποχρεοφται ο ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ που προκλικθκε ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. από τθν
παράβαςθ για τθν οποία υποβλικθκε θ ζκπτωςθ.
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τμθματικισ παράδοςθσ, ι του ςυνόλου των παραδοτζων από υπζρβαςθ
τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρϊςεισ
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ - ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα αναλϊςιμα του άρκρου 1 κα παραδοκοφν εντόσ 80 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτα ςθμεία
που αναφζρονται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Βϋ με ζξοδα του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 17
ΠΛΗΡΩΜΗ
Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ ςτον ανάδοχο κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςτο λογιςτιριο του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., των νομίμων δικαιολογθτικϊν και παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ. Οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ανζρχονται ςτο νόμιμο ποςοςτό και βαρφνουν τον
ανάδοχο.
Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα πραγματοποιθκεί αφοφ προθγουμζνωσ οι κατά τόπουσ αρμόδιεσ
Επιτροπζσ Ραραλαβϊν του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. πιςτοποιιςουν τθν παραλαβι των αναλωςίμων με τθν ςφνταξθ του
ςχετικϊν πρακτικϊν παραλαβισ.
Θ καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει εξολοκλιρου ςε ευρϊ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διαχείριςθσ
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ τα αναφερόμενα ςτο
άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ θ Ανακζτουςα Αρχι, χωρίσ να αλλάξει το αντικείμενο τθσ
Σφμβαςθσ, μπορεί ςε ςυμφωνία με τον Ανάδοχο, να τροποποιιςει μζροσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται και
που είναι αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των παροχϊν του.
Οι τροποποιιςεισ μποροφν να περιλαμβάνουν προςκικεσ, παραλείψεισ, υποκαταςτάςεισ, αλλαγζσ, όςον
αφορά τθν ποιότθτα, τθν προκακοριςμζνθ αλλθλουχία, μζκοδο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κ.λ.π., με τθν
προχπόκεςθ ότι αυτζσ κρίνονται από τθν ανακζτουςα αρχι μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ωσ επουςιϊδεισ και δεν αλλοιϊνουν το αντικείμενο τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτό
ορίηεται ςτθν παροφςα.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι
ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν
ειδϊν, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ με άμεςο αποτζλεςμα.
Ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. οφείλει να ενθμερϊςει τον ανάδοχο ότι δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
αναφζροντάσ του ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ και γνωρίηοντάσ του ότι αν δεν ςυμμορφωκεί άμεςα, κα προβεί
ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί και παρουςιαςκοφν εκ νζου προβλιματα, τον ειδοποιεί επτά θμζρεσ (7)
πριν να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ.
Γενικά θ Σφμβαςθ καταγγζλλεται, ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ:
1. Δεν παρζχει υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ.
2. Δεν ςυμμορφϊνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα με τθν ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αν τον καλεί
να παφςει τθν παραμζλθςθ ι ακζτθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του, θ οποία κζτει ςε ςοβαρό
κίνδυνο τθν προςικουςα και εμπρόκεςμθ παροχι υπθρεςιϊν.
3. Αρνείται ι αμελεί να εκτελζςει τισ εντολζσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
4. Εκχωρεί τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι ςυνάπτει υπεργολαβίεσ.
5. Εμφανίηεται νομικι ανικανότθτα που εμποδίηει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Επζρχεται οργανωτικι αλλαγι ςτθν νομικι προςωπικότθτα ςτθν φφςθ ι τον ζλεγχο του Αναδόχου εκτόσ
εάν ζχει καταρτιςτεί πρόςκετθ πράξθ για τθν τροποποίθςθ αυτι.
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Ο Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., διατθρεί το δικαίωμα τθσ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 133 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20
ΔΩΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά που αφορά τθν εκτζλεςθ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπάγεται ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων των Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και
το Κοινοτικό δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 21
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, εκτόσ
εάν ρθτά αναφζρει ςτθν προςφορά του τα ςθμεία εκείνα τα οποία δεν αποδζχεται.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ, ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ι και επαναπροκιρυξθσ του
διαγωνιςμοφ αηθμίωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΕΛΑ

Ακολουκοφν :



Ραραρτιματα Α’ και Β’



Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν



Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ



ΤΕΥΔ ςε μορφι .XML και .PDF

Εςωτερική Διανομή :

1.

Δ/νςη Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ - Σμήμα Λογιςτηρίου & Προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ

2.

Επιτροπή Προμηθειών

3.

Δ/νςη Σεχνικών Ελέγχων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’

Σα ανωτζρω αναλώςιμα που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ΠΔ και ΠΜ κα παραδοκοφν εντόσ 80 θμερών από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Β΄ με ζξοδα του
αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’

ΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τπηρεζία

Σατσδρομική
Γιεύθσνζη

Π.Γ. ΑΣΣΗΚΖ
ΑΗΓΑΗΟΤ (Αθήνα)

Δομοκού 5 ΑΘΗΝΑ
Σ.Κ. 10445

Π.Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)
Π.Μ.ΑΝAT.
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑΘΡΑΚΖ
(ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
Π.Γ.
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑΗΟΝΗΟΤ
(ΠΑΣΡΑ)
Π.Μ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
(ΣΡΗΠΟΛΖ)
Π.Γ.ΘΔΑΛΗΑΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
(ΛΑΡΗΑ)
Π.Μ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ
(ΛΑΜΗΑ)
Π.Γ. ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
(ΗΩΑΝΝΗΝΑ)
Π.Μ ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
(ΚΟΕΑΝΖ)

Π.Γ. ΚΡΖΣΖ
(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)

Σηλέφωνο

Τπεύθσνος
επικοινωνίας

210 – 8802384
210 - 8802450

ΚΤΡΗΑΕΖ Φ.
ΚΑΝΓΑΚΖ Α.

Γιαννιηζών 31,
Σ.Κ. 54627 ΘΕ/NIΚΗ
(ΚΣΙΡΙΟ
ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 6ος
Όροθος)

2310 - 511167
2310 - 500203
2310 - 528824

Κόζμιο Κομοηηνής ΣΚ
69100

25310 - 35701
25310 - 35703

Αθηνών 18,
Σ.Κ. 26500 ΠΑΣΡΑ

26104 53537

ΝΗΚΟΛΟΤΕΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡ

Σάζοσ ετιώηη 38-40,
Σρίπολη 22100

27102 - 36035
27102 - 21837
27102 - 33081

ΚΩΣΟΤΡΟ
ΥΡΖΣΟ
ΦΑΟΤ ΚΩΝ/ΝΑ

Εθνική Οδός
ΦΑΡΑΛΩΝ
ΚΑΣΟΡΙΑ 2Α,
Σ.Κ. 41335, ΛΑΡΙΑ

24102 - 83259
24102 - 83245
24102 - 83255

Κ. Καραμανλή (δίπλα
ζηη Πσροζβεζηική),
35100 Λαμία

22310 - 53268
22310 - 53269

Δόμπολη 30
Σ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26510 - 64171
26510 - 64172
26510 - 45141

Μελπομένης 2, 50132
Κοζάνη

Εμμανοσήλ Παππά κ'
Ηρακλή, Σ.Κ. 71305,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24610 - 49350

2810 - 253784
2810 - 312888

ΔΡΑΦΔΗΜΗΓΟΤ
ΔΛΒΖΡΑ
ΠΑΥΑΛΑΚΖ ΟΦΗΑ
ΓΑΛΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΑΣΟΓΗΑΝΝΖ
ΔΤΓΔΝΗΑ

ΒΑΛΗΩΣΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ
ΚΤΡΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ

ΕΖΗΜΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ
ΥΑΜΖΛΟΤ ΔΛΔΝΖ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ
ΥΑΡΗΣΗΝΖ
ΚΑΡΑΣΕΗΟΤ ΟΦΗΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ
ΥΑΡΗΣΗΝΖ
ΝΣΟΤΡΟΤΚΑ
ΒΑΗΛΔΗΑ
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ
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YΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ
1. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………………….
Κατάςτθμα …………………………………………………………………………………….
(Δ/νςθ: οδόσ
αρικμόσ
ΤΚ
τθλ.

φαξ

)

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ……..……………………
ΕΥΩ …………………………….…………
ΠΡΟ :
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΔΟΜΟΚΟΥ 5
10445 - ΑΘΘΝΑ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………………………..………

ΕΥΩ ………………..

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ …………………….
υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………………………………………………………………………………………………………..(πλιρθσ επωνυμία
και Α.Φ.Μ.) Δ/νςθ ………………………………………………………………………..………………………….., για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (θμ/νία, αρικμ. πρωτ. διαγωνιςμοφ) …………………. για τθν «προμικεια αναλϊςιμων
μζςων προςταςίασ για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων για τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ, τισ Ρεριφερειακζσ
& τισ Νομαρχιακζσ Μονάδεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …………………….. προκιρυξι ςασ με
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ../../2021.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν
λόγω εταιρείασ, κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία
από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι ………………….………., οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ : Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί (ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ), ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα
να εκδίδουμε.)
Με τιμι
(Σράπεηα, κατάςτθμα)
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2. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………………….
Κατάςτθμα …………………………………………………………………………………….
(Δ/νςθ: οδόσ
αρικμόσ
ΤΚ
τθλ.

φαξ

)

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ……………………………….………….
ΕΥΩ ………………………….…….
ΠΡΟ :
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΔΟΜΟΚΟΥ 5
10445 - ΑΘΘΝΑ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………………..……

ΕΥΩ ……………………….……….

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ εταιρείασ
…………………………………………………………………………………………………………………………..(πλιρθσ επωνυμία και Α.Φ.Μ.), Δ/νςθ
…………………………………………………………….………………………μζχρι του ποςοφ των ……………………………………. ΕΥΩ για τθν
καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί για τθν «προμικεια αναλϊςιμων μζςων
προςταςίασ για τθν πραγματοποίθςθ επιτόπιων ελζγχων για τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ, τισ Ρεριφερειακζσ & τισ
Νομαρχιακζσ Μονάδεσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.,», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …………………….. προκιρυξι ςασ και τθν
αρικμ………………. κατακυρωτικι απόφαςθ του Ρροζδρου του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν ../../2021.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά
από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι …………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια
άκυρθ και δεν ζχει ζναντι θμϊν καμιά ιςχφ.
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί (ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ),
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.)

Με τιμι
(Σράπεηα, κατάςτθμα)
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3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ:……………………………………………………………..
ΚΩΔΙΚΟ ΤΜΒΑΗ (ι αρικμ. Πρωτοκόλλου):………………………………………

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ *€+
ΣΙΜΗ
ΤΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑ

ΦΠΑ *€+

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ *€+

ΤΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
(ΡΛΘΘΣ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ,

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΥΡΟΓΑΦΟΝΤΟΣ, ΥΡΟΓΑΦΘ, ΣΦΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ)
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