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Μήλος 16/11/2018
Αριθµ. Πρωτ. : 6998
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2287360108
Fax: 2287023374
Email: ikonomiki@milos.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ∆ήµου
Μήλου, προϋπολογισµού 24.891,00€ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ) ενδεικτικά, συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ν.4555/18«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας –Ενίσχυση της
Συµµετοχής-Βελτίωση
της οικονοµικής και
αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α »
[ Πρόγραµµα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
3. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει .
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4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-112000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. &
εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ
114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
και
άλλες
διατάξεις»
(ΦΕΚ
112/Α/13-07-2010),
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
(ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011),
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις
κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(ΦΕΚ 145/ Α)
13. 12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β
του άρθρου 209
14. Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός µηχανισµός
ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
15. 14.Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ
3698/Β/16-11-2016):Έγκριση
«Τυποποιηµένου
Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών
16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016)
«Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
17. Την µε αριθ. 417/2018 µε Α∆Α: 6Ψ∆ΦΩΚΩ-ΘΓΗ Απόφαση
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε στο
µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου µε την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόµενης δαπάνης
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18. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε
Α.Π. 6439, 22-10-2018 και Α∆ΑΜ 18REQ003905929
19. Την µε αριθµό 162/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
µε την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β)
καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προµήθεια µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»
20. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ
µε Α∆ΑΜ: 18REQ004008516.
21. Τις ανάγκες του ∆ήµου Μήλου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο
κατακύρωσης
την
πλέον
συµφέρουσα
από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, εφόσον
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
του ∆ήµου Μήλου, συνολικού προϋπολογισµού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (24.891,00 ευρώ)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά για το έτος 2018
επτά χιλιάδων εκατό πενήντα ένα ευρώ και σαράντα δύο
λεπτά (7.151,42 ευρώ) και προϋπολογισµού δέκα επτά χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών
(17.739,58 ευρώ) για το έτος 2019
Ειδικότερα:
ΚΑ 10.6612 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ» για το έτος 2018 µε ποσό 368,35€ και το έτος 2019 µε το
υπόλοιπο ποσό 5.193,05 (€).
τον
κωδικό
10.6613.03
µε
τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ)», για το έτος 2018 µε ποσό
6.116,74€ και το έτος 2019 µε το υπόλοιπο ποσό (7.610,26€).
τον
κωδικό
60.6613.01
µε
τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»,
για το έτος 2018 µε ποσό 266,33€ και το έτος 2019 µε το υπόλοιπο ποσό
(936,47€).
ΚΑ 10.6613.01 µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ», για
το έτος 2018 µε ποσό 400,00€ και το έτος 2019 µε το υπόλοιπο ποσό
(4.000,00€).
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το ΣΥΝΟΛΟ των υπό προµήθεια
ειδών ή µεµονωµένα ανά ΟΜΑ∆Α µε βάση τους Πίνακες του
Παραρτήµατος Β΄, στο άρθρο 2.
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Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερωθούν για τις
ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες πριν από την υποβολή της προσφοράς
τους.
Ο ∆ήµος Μήλου δεν θα επιβαρυνθεί µε οποιοδήποτε κόστος
µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης της προµήθειας.
Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ήµου Μήλου, την Πέµπτη 29/11/2018 και ώρα 10:00 π.µ. στο
κτήριο του ∆ήµου Μήλου, επί της οδού Πλάκα Μήλου, Τ.Κ. 84800.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής
ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, στο γραφείο Προµηθειών στο Ισόγειο, το
αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή την Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 14.00.
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη,
κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ήµο Μήλου επιστρέφονται και αυτές
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται
στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, που
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος
1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’»
2
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’»
3
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’»
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
4
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»
5.
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’»
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων και
πρόσθετων
πληροφοριών
υποψήφιων
συµµετεχόντων
στο
διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης,
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας το αργότερο τέσσερις
(4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του
διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της
∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της
υπαναχώρησης της από την εν λόγω προµήθεια σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του
λόγου στους Υποψηφίους.
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Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και
υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ
ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα
Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί:
1.
στον
ιστότοπο
του
προγράµµατος
∆ΙΑΥΓΕΙΑ,
www.diavgeia.gov.gr.
2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
της
Γενικής
Γραµµατείας
Εµπορίου
και
Προστασίας
Καταναλωτή (ΚΗΜ∆ΗΣ)
3. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μήλου www.milos.gr
4. στην τοπική εφηµερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (περίληψη της
παρούσας)
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης
παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Μήλου τηλ:
2287360108, φαξ 2287023374, Email: ikonomiki@milos.gr.
Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ MHΛOY
Συνοπτικός
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές
29/11/2018
ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

24.891,00 ΕΥΡΏ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

120 ηµέρες
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’
Από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος
ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων της
σύµβασης
0,06%1 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(επιβαρύνεται
µε
χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
Ο.Γ.Α.)
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Προδικαστικών Προσφυγών )
η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και
επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%)
Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο
προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος επί της
καθαρής συµβατικής αξίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ
6ο
:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7ο
: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο
: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ11Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ12Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ13Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ14Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ15Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ16Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ18Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό 6998/16-11-2018)
ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε
την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της
παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της
παρούσης
(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο
αντικείµενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να
υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Μήλου, το αργότερο µέχρι και
την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή
την Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 14:00 µ.µ. ή να την καταθέσουν
ενώπιον της επιτροπής την Πέµπτη 29/11/2018 και ώρα έως 10:00
π.µ. στο κτήριο του ∆ήµου Μήλου, επί της οδού Πλάκα Μήλου, Τ.Κ.
84800
∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στο ∆ήµο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως
φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα
στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του
να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην
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οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του
διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει
και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία
περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί
να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό
εκπροσώπησης.
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε
κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών
οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
1 του Π.∆. 28/2015.
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή
µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και
τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/19842 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες
στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο,
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είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου
και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή
επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα
“Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται
από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.».
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη –
µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική3.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται και µέσα σε καλά σφραγισµέvo
φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται
ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
γ. Ο τίτλος της σύµβασης
δ
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής
προσφορών).
ε.
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα
στ. ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα
εξής:
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα
αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος
δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και
στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος
παραρτήµατος (αρ.94 του Ν.4412/16) .
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία
της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο
άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) .
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Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Από το διαγωνισµό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο
άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το
∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης -πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),
η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008
(Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης -πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
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15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους
διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή
την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
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αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
3. Επίσης αποκλείονται:
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16,
β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν
αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς
φορείς
µε
στόχο
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισµού,
δ)
Υποψήφιοι
που
έχουν
επιδείξει
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις,
ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητα τους.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν
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αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις
των ανωτέρω παραγράφων.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης ,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το
Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Β/3698/16-112016), που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης και
συµπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β, και
∆), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A,
ΕΝΟΤΗΤΑ Β περίπτωση 6, περί ισοσκελισµένων και όχι αρνητικών
ισολογισµών νοµικών προσώπων ή µη αρνητικών αποτελεσµάτων
εσόδων εξόδων εντύπων Ε3 φυσικών προσώπων -των τελευταίων
τριών κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων-, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ περίπτωση
1β µε αναφορά σε χρόνο τριών τελευταίων ετών)
ώστε να
δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες
που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το
ανωτέρω
Τυποποιηµένο
έντυπο
Υπεύθυνης
∆ήλωσης
(Τ.Ε.Υ.∆) υπογράφεται και υποβάλλεται από τους υποψήφιους
αφού συµπληρωθεί
Σηµείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆
Κατά την υποβολή του
Τ.Ε.Υ.∆ είναι δυνατή µε
µόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται
στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη
συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα
αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήµατος Β' της παρούσας.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως
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φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως
φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε
συµπλήρωση
από
τους συµµετέχοντες των
εντύπων
των
οικονοµικών προσφορών
των
οµάδων (π.χ Α,Β,Γ) που
επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(νόµιµες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές
δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή
αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη
γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν,
θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα
ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστηµα 120
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της στο
παρόντα διαγωνισµό
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονοµική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές
για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ
8ο:
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
KAI
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης
των
αποτελεσµάτων
αυτού
(Επιτροπή),
παρουσία
των
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προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς .
2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των πρoσφoρώv την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και
µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών
συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε
περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά,
δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν
αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv,
µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και
των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται,
αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης
των
προσφορών
λαµβάνουν
γνώση
των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και
των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή (ή στον πάροχο σε
περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των
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προµηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την
ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως
την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω
απόφαση, η
Αναθέτουσα Αρχή (η Οικονοµική Επιτροπή) του
κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα
(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω
δικαιολογητικά (Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο
80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή
σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης.
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος
τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους
διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
(2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες η δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
• Έναρξη
Επιτηδεύµατος
από
την
αντίστοιχη
∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία ΄καθώς και τις µεταβολές του.
(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης
α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
• Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή
έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή
β. ΓΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες
πολίτες
Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων ως ακολούθως
:
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β.1)Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου
Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή
δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας
στο διαγωνισµό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής
αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της
εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο
νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία
στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό
της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια
αρχή.
Παραστατικά
εκπροσώπησης νοµικών
προσώπων
ως
ακολούθως :
• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε
περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση
Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση
συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου
εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο
διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που
έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).
• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό
συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.
• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών
(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)
γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον
αρµόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
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δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες
πολίτες,
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω
κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε
προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.
(7) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής»
(8) Για την περίπτωση των νοµικών προσώπων, δηµοσιευµένους
ισολογισµούς τριών διαχειριστικών χρήσεων από τους οποίους να προκύπτει
ότι πρόκειται για ισοσκελισµένους και όχι αρνητικούς ισολογισµούς. Για την
περίπτωση των φυσικών προσώπων, το έντυπο Ε3 το οποίο έχει
προσκοµισθεί στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία των τριών
τελευταίων κλεισµένων ετών, από τα οποία να προκύπτει µη αρνητικό
αποτέλεσµα εσόδων εξόδων.
(9) Πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις του
προϊόντος εντός της τελευταίας τριετίας.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την
ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ'
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών,
απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να
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λαµβάνεται
υπόψη
η
προσφορά του
προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως
και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να
λαµβάνεται
υπόψη
η
προσφορά του
προσφέροντος που
απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί
τα κριτήρια η διαδικασία µαταιώνεται.
Η
διαδικασία
ελέγχου
των
παραπάνω
δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει
:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για
µεγαλύτερες ή µικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόµενες,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16.
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης ένστασης του άρθρου
127 Ν.4412/16
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης
κατακύρωσης,
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε
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µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σχέδιο συµφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως
το Παράρτηµα «∆΄» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο
του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή, µε
την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε
αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του
προµηθευτή.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για ένα έτος ή
µέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του
Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύµβασης και γ)
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί
τις
υποχρεώσεις
στους
τοµείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201
του Ν.4412/16
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής,
κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια
είδη,
γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
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δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, µετά την
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων
υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την
προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του
προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
υλικών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύµφωνα
µε
την
κείµενη
νοµοθεσία,
µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο
3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος .
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον
Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
σύµβαση ,µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση)
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
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επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του
αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του
Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το δηµοτικό συµβούλιο4 µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν
οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του
Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε
σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε
µε το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
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εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς
και ολογράφως σε ευρώ (€).
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) µήνες.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την
οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων
των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της,
το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα Γ΄.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.»
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, (ήτοι της
οικονοµικής επιτροπής) η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη
της ένστασης
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της
οικονοµικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται
η απόρριψη της ένστασης Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221
του Ν.4412/16.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν
σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213,
218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους
κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους
εκτός από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται
δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης
κρατικών προµηθειών.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο ,
προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο
παράβολο, όπου απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 19ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και
κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του
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Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά
τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι
πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα
µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 2οο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα
που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει
δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους του ∆ήµου
4. ∆είγµατα θα κατατεθούν για όσα είδη ζητούνται, εκτός εάν κατά
την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις
εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των προσφεροµένων ειδών, όπου
αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και
καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγµατος (εις διπλούν) θα
ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η
επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που
κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους,
τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα
αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται
οι περί προµηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Ο ∆ήµαρχος Μήλου
Γεράσιµος ∆αµουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Ανήκει στη διακήρυξη µε Α.Π. 6321/17-102018)
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για
χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, που υπολογίζεται από την εποµένη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την
προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος
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της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α ' της παραγράφου 1
του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα
κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη
από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ήτοι 120 µέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του
Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 2Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για προµήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α Α’:
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (όλες οι υπηρεσίες) Κ.Α. 10.6612

Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

Τιµ. Μοναδ.

ΣΥΝΟΛΑ
€

1

Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράµατα)
64/2000 συσκευασία των 1000 τεµ

KOYTIA

50

0,50

25,00

2

Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράµατα)
126 (24/6) συσκευασία των 1000 τεµ

KOYTIA

100

1,80

180,00

3

Συρραπτικό κατάλληλο για συνδετήρες
126 (24/6)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

18,00

36,00

4

Συρραπτικό κατάλληλο για συνδετήρες
64/2000

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

15,00

15,00
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5

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 50 Χ
40mm

ΠΑΚΕΤΑΚΙ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

50

0,60

30,00

6

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 75 Χ
75mm

ΠΑΚΕΤΟ

50

0,40

20,00

7

Γοµολάστιχα για µολύβι λευκή

TEMAXIA

12

0,40

4,80

8

∆ιαφάνειες Α4 διάτρητες ανοικτές από
πάνω για κλασέρ

TEMAXIA

2000

0,05

100,00

9

∆ιαφάνειες Α4 σελίδες ανοικτές από πάνω

TEMAXIA

20

0,10

2,00

10

∆ιαφάνειες Α4 σελίδες ανοιχτές γωνία
τύπου L

TEMAXIA

20

0,10

2,00

11

Ετικέτες αυτοκόλλητες Νο 29 ΠΑΚΕΤΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

1,50

15,00

12

∆ιαχωριστικά θεµάτων πλαστικά Α4 10
Χρωµάτων

TEMAXIA

10

0,70

7,00

13

∆ιαχωριστικά θεµάτων πλαστικά Α4 5
Χρωµάτων

TEMAXIA

10

0,50

5,00

14

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4
ΘΕΣΕΩΝ

TEMAXIA

20

6,00

120,00

15

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
διαστάσεων 25 cm x 35 cm, 200 φύλλων,
µε περιθώριο

TEMAXIA

1

50,00

50,00

16

Ηµερολόγια γραφείων (ηµεροδείκτες)
έτους 2019

TEMAXIA

20

1,00

20,00

17

Θήκες πλαστικές ατοµικές για CD

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

0,10

3,00

18

Cd χωρητικότητας τουλάχιστον 700ΜΒ

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

0,30

24,00

19

Καρφάκια για πίνακα ανακοινώσεων µε
πλαστικό κεφάλι

ΚΟΥΤΑΚΙ

7

1,00

7,00

20

∆ιακορευτήρας 2 οπών 1mm

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

2,30

9,20

21

Κλασέρ πλαστικό A4 4-32 σε διάφορα
χρώµατα

TEMAXIA

50

1,50

75,00

22

Κλασέρ πλαστικό Α4 8-32 σε διάφορα
χρώµατα

TEMAXIA

100

1,50

150,00

23

Χαρτί 160 γραµ µεγέθους Α4 διάφορα
χρώµατα (πακέτο) ΑΣΟΡΤΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

6,50

6,50

24

Χαρτί Α3 (πακέτο)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

10,00

20,00

25

Κόλα Stick 8gr

TEMAXIA

85

1,00

85,00

26

Κόλα ρευστή σε σωληνάριο 30ml

TEMAXIA

10

0,80

8,00
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27

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι για διαφάνειες
λεπτής γραφής όλων των χρωµάτων

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

1,00

5,00

28

Μαρκαδόροι για γράψιµο πάνω σε CD
µπλέ

TEMAXIA

5

1,00

5,00

29

Μαρκαδόροι διαγράµµισης διάφορα
χρώµατα φωσφοριζέ

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

0,60

30,00

30

Μαρκαδόροι για δέµατα στρογγυλής
µύτης σε διάφορα χρώµατα

TEMAXIA

20

0,50

10,00

31

Μελάνι για ταµπόν περίπου 30gr

TEMAXIA

5

0,60

3,00

32

Μεταλλική ξύστρα

TEMAXIA

5

0,60

3,00

33

Μολύβια απλής γραφής ΗΒ

TEMAXIA

60

0,30

18,00

34

Μπλάνκο σε ρόλερ 4,2mm

TEMAXIA

45

2,00

90,00

35

Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5 mm

ΚΟΥΤΙ

2

0,35

0,70

36

Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,7 mm

ΚΟΥΤΙ

2

0,35

0,70

37

Ντοσιέ πλαστικά τύπου Leitz µε έλασµα

TEMAXIA

50

0,50

25,00

38

Πινέζες έγχρωµες

ΚΟΥΤΙ

2

0,50

1,00

39

Ρολλό χαρτί 80gr A1 µηχανικών
PLOTTER 0,610 Χ 45,7ml

ΡΟΛΛΟ

20

7,30

146,00

40

Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι

TEMAXIA

30

0,85

25,50

41

Σελοτέιπ µηχανικών (mat)

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

0,70

28,00

42

Σελοτείπ απλό

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

0,70

7,00

43

Στυλό Cristal µε διαφανές στέλεχος τύπου
BIC σε χρώµατα µπλέ, κόκκινο, µαύρο

TEMAXIA

50

1,00

50,00

44

Στυλό µε µύτη 0,1mm σε χρώµατα µπλέ,
κόκκινο, µαύρο και µπλέ

TEMAXIA

100

1,50

150,00

45

Στυλό µε µύτη 0,7mm σε χρώµατα µπλέ,
κόκκινο, µαύρο και µπλέ

TEMAXIA

100

1,50

150,00

46

Στυλό µε κουµπί αυτόµατου ανόιγµατπος
και λάστιχο

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

2,00

200,00

47

Ανταλλακτικά στυλού τύπου PILOT BPSGP σε όλα τα χρώµατα

ΚΟΥΤΙΑ

50

0,80

40,00

48

Ανταλλακτικά στυλού τύπου PILOT G-207
σε όλα τα χρώµατα

ΚΟΥΤΙΑ

50

1,30

65,00

49

Στυλό µπλε µε βάση για γραφείο

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

20,00

400,00

50

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 3 28mm

ΚΟΥTI

50

0,50

25,00
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51

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 2 25mm

ΚΟΥΤΙ

20

0,50

10,00

52

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 4 33mm

ΚΟΥΤΙ

20

0,50

10,00

53

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 5 50mm

ΚΟΥΤΙ

20

1,00

20,00

54

Ταινία συσκευασίας διαφανής αυτοκόλητη
5cm

TEMAXIA

10

1,00

10,00

55

Ταινία συσκευασίας µη διαφανής
αυτοκόλητη 5cm

TEMAXIA

10

2,80

28,00

56

Αυτόµατη µηχανική σφραγίδα 4 γραµµών

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

20,00

100,00

57

Αυτόµατη µηχανική σφραγίδα στρογγυλή
µπλε

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

20,00

100,00

58

Ταµπόν µηχανικής στρογγυλής σφραγίδας
Ρ-542/7

TEMAXIA

50

1,70

85,00

59

Ταµπόν µηχανικής παραλληλόγραµµης
σφραγίδας S-824/7 62*31 mm

TEMAXIA

10

1,70

17,00

60

Ταµπόν µηχανικής παραλληλόγραµµης
σφραγίδας S-823/7 51*29 mm

TEMAXIA

20

1,70

34,00

61

Ταµπόν µπλέ Νο 5

TEMAXIA

5

1,00

5,00

62

Τετράδια απλά των 50 φύλλων

TEMAXIA

20

1,00

20,00

63

Τετράδιο σπιράλ Α4 δύο θεµάτων

TEMAXIA

2

2,30

4,60

64

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα Νο3
(ΒΟΧ) µε λάστιχο fiber

TEMAXIA

10

2,00

20,00

65

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα Νο5
(ΒΟΧ) µε λάστιχο fiber

TEMAXIA

20

2,00

40,00

66

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα Νο8
(ΒΟΧ) µε λάστιχο

TEMAXIA

40

2,30

92,00

67

Φάκελα (κουτιά) πλαστικά διαφανή σε
διάφορα χρώµατα µε έλασµα διαστάσεων
350*250*30mm

TEMAXIA

50

2,00

100,00

68

Φάκελα µε κορδόνια µπλέ µε πτερύγια µε
ενισχυµένη ράχη

TEMAXIA

100

2,00

200,00

69

Κουτιά box file διάφορα χρώµατα

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

1,80

180,00

70

Χαρτοταινίες ταµειακών µηχανών 56/60
Νο 57

ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 60

10

18,00

180,00

71

Ψαλίδι µεγάλο 25cm

TEMAXIA

3

18,00

54,00

72

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα A4+

TEMAXIA

200

0,10

20,00

73

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα A3+

TEMAXIA

200

0,12

24,00
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74

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα
250*350mm

75

ΛΑΣΤΙΧΑ χοντρά

76

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

0,10

10,00

ΚΙΛΟ

1

6,00

6,00

Φάκελοι χωρίς λάστιχο µε αυτιά

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

0,50

50,00

77

Φάκελοι µε λάστιχο και αυτιά

ΤΕΜΑΧΙΑ

300

0,60

180,00

78

Τριπλότυπο αυτογραφικό µπλοκ
αποδείξεων

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

2,00

40,00

79

∆ιαφάνειες για πλαστικοποιητή Α4

KOYTIA

1

28,00

28,00

80

∆ιαφάνειες για πλαστικοποιητή Α3

ΚΟΥΤΙΑ

1

28,00

28,00

81

Καρφίτσες

ΚΟΥΤΙΑ

2

1,00

2,00

82

κοµπιουτεράκια µεσαίου µεγέθους 12
ψηφίων

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

20,00

80,00

83

Αποσυραπτικό (καβουράκι)

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

15,00

150,00

84

Πρωτυποµένα µπλοκ µεγέθους έως Β4

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

10,00

50,00

85

ΣΕΤ καθαρισµού οθόνης

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

10,00

10,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.485,00

ΦΠΑ 24%

1.076,40

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5.561,40

Η συγκεκριµένη εργασία θα βαρύνει τους κωδικούς:
•

10.6612 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ» για το έτος 2018 µε ποσό 368,35€ και το έτος 2019 µε το
υπόλοιπο ποσό (5.193,05€).

ΟΜΑ∆Α Β.: ΜΕΛΑΝΙΑ

Είναι αναγκαία η προµήθεια ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (τόνερ και
µελάνια για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά) για την ορθή λειτουργία
των υπηρεσιών του ∆ήµου Μήλου.
Οι ανάγκες µας για ένα έτος εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προµήθειας ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (τόνερ ,µελάνια και αναλώσιµα τύµπανα
για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Μήλου.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

MEΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ MAYPH ME
OEM: S015327 ΓΙΑ TON
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΚΙ∆ΑΣ EPSON LX2190 τουλάχιστον 12000
εκτυπώσεις

2

10,00

20,00

2

Lexmark ms 312 dn τουλάχιστον
1500 εκτυπώσεις

1

54,00

54,00

3

Τύµπανο LEXMARK MS 312 dn

1

45,00

45,00

4

ΤΟΝΕΡ E260A11E BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E260
τουλάχιστον 3500 εκτυπώσεις

20

80,00

1.600,00

5

Τύµπανο E260A11E BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E260

2

45,00

90,00

6

OKI E4192 MFP (πολυµηχάνηµα)
τουλάχιστον 12000 εκτυπώσεις

2

106,00

212,00

7

Τύµπανο ΟΚΙ ES4192 ΜFP
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

2

102,00

204,00

8

ΤΟΝΕΡ Q 2612A BLACK ΓΙΑ TON
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER 1020
τουλάχιστον 2000 εκτυπώσεις

1

60,00

60,00

9

Τύµπανο LEXMARK E 120

1

60,00

60,00

10

TONER T1640E BLACK ΓΙΑ TO
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ E-STUDIO 167
TOSHIBA τουλάχιστον 5000
εκτυπώσεις

4

12,00

48,00

11

ΤΥΜΠΑΝΟ T1640E BLACK ΓΙΑ
TO ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ E-STUDIO 167
TOSHIBA

2

32,00

64,00

12

ΤΟΝΕΡ MLT - D1015 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML 2160 /
ML -2165 τουλ 1500 εκτυπώσεις

30

58,00

1.740,00

13

ΟΚΙ Β 512 τουλάχιστον 7000
εκτυπώσεις

6

140,00

840,00

14

Τύµπανο ΟΚΙ Β 512

5

130,00

650,00

15

HP OFICCE JET 920XL 6500 AM
τουλάχιστον 1200 εκτυπώσεις

5

30,00

150,00
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16

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις CYAN

1

10,00

10,00

17

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις MAGENTA

1

10,00

10,00

18

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις YELLOW

1

10,00

10,00

19

ΜΕΛΑΝΙ PFI -102MBK ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ∆ΙΕΤΗΣ
ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ)

2

53,00

106,00

20

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 BK ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

53,00

53,00

21

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 Y ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

53,00

53,00

22

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 M ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

53,00

53,00

23

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 C ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

53,00

53,00

24

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΤΕΡ
ΤΥΠΟΥ CANNON PF04(3630Β001) 655 BLACK SET
ΚΑΙ MAINTENANCE CARTRIDGE
(PRINTHEAD MC-10 1320B014)

1

367,00

367,00

25

ΤΟΝΕΡ 12016SE BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E120

1

60,00

60,00

26

EPSON M 1400 τουλάχιστον 1000
εκτυπώσεις

3

55,00

165,00

27

ΤΟΝΕΡ BLACK CLT - K4072S ΓΙΑ
ΤΟ SAMSUNG CLP 320
τουλάχιστον 1500 εκτυπώσεις

2

41,00

82,00

28

ΤΟΝΕΡ MAGENTA CLT - K4072S
ΓΙΑ ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

41,00

82,00

29

ΤΟΝΕΡ YELLOW CLT - K4072S
ΓΙΑ ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

41,00

82,00
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30

ΤΟΝΕΡ CYAN CLT - K4072S ΓΙΑ
ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

41,00

82,00

31

ΤΟΝΕΡ 24016SE BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E240
τουλάχιστον 2500 εκτυπώσεις

1

43,00

43,00

32

ΤΥΜΠΑΝΟ 24016SE BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E240

1

95,00

95,00

33

Toner TK-18 Black 21204099 ΓΙΑ
ΤΟ TOSHIBA FAX DP80F
τουλάχιστον 6000 εκτυπώσεις

2

60,00

120,00

34

Μελάνι laser Lexmark T652dn
τουλάχιστον 7000 εκτυπώσεις

1

138,00

138,00

35

ΤΟΝΕΡ FX-10 BLACK 0263B002
ΓΙΑ TO FAX L100 CANON
τουλάχιστον 2000 εκτυπώσεις

2

53,00

106,00

36

MEΛΑΝΙ BLACK ME OEM 51645
ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 1280
τουλάχιστον 930 εκτυπώσεις

1

37,00

37,00

37

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP
P1102

1

50,00

50,00

38

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 BLACK

8

75,00

600,00

39

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 CYAN

2

136,00

272,00

40

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 MAGENTA

2

136,00

272,00

41

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 YELLOW

2

136,00

272,00

42

Tύµπανο για φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 BLACK

2

430,00

860,00

43

Tύµπανο για φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 C/M/Y

2

550,00

1.100,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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44

Μελάνι OKI 532 color printer
BLACK

4

35,00

140,00

45

Μελάνι OKI 532 color printer
CYAN

2

75,00

150,00

46

Μελάνι OKI 532 color printer
MAGENTA

2

75,00

150,00

47

Μελάνι OKI 532 color printer
YELLOW

2

75,00

150,00

48

Τύµπανο OKI 532 color printer
BLACK

1

50,00

50,00

49

Τύµπανο OKI 532 color printer
CYAN

1

50,00

50,00

50

Τύµπανο OKI 532 color printer
MAGENTA

1

50,00

50,00

51

Τύµπανο OKI 532 color printer
YELLOW

1

50,00

50,00

52

TONER ΓΙΑ SUMSUNG SCX
4623F

3

60,00

180,00

ΣΥΝΟΛΟ

12.040,00

ΦΠΑ 24%

2.889,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.929,60

Τα µελάνια θα πρέπει να είναι συµβατά µε τους τύπους των µηχανηµάτων όχι
ανακατασκευασµένα ή αναγοµωµένα αλλά εργοστασιακά προϊόντα µε πιστοποιήσεις
και ISO τα οποία πρέπει να κατατεθούν µε την υπογραφή της σύµβασης. Η
συσκευασία τους εξωτερική και εσωτερική να είναι σε αρίστη κατάσταση. Η
προσφορά θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση ότι τα προσφερόµενα είδη δεν
είναι ανακατασκευασµένα ή αναγοµωµένα. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των
ειδών της Οµάδας Β΄. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των
συµφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλούµενων ειδών γενικώς και εγγυάται την
ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώµατος. Η παράδοση των µελανιών και των
τόνερ θα γίνεται τµηµατικά κατόπιν παραγγελίας ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου.
Τα µεταφορικά και εκφορτωτικά έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα
παραλαµβάνονται και θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα
επιστρέφονται εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Στον πίνακα της
οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να είναι σαφές εάν η προσφερόµενη τιµή αφορά
γνήσια ή συµβατά.
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Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας είναι την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, ανάλογα µε το πλήθος των
εκτυπώσεων των προσφερόµενων ειδών.

Η συγκεκριµένη προµήθεια θα βαρύνει:
α) τον κωδικό 10.6613.03 µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ)», για το έτος 2018 µε ποσό 6.116,74€ και το έτος 2019 µε το
υπόλοιπο ποσό (7.610,26€).
β) τον κωδικό 60.6613.01 µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
(ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», για το έτος 2018 µε ποσό
266,33€ και το έτος 2019 µε το υπόλοιπο ποσό (936,47€).

ΟΜΑ∆Α Γ’: ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

Για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου είναι ανάγκη να
προβούµε στην προµήθεια προτυπωµένων εντύπων ειδοποιητηρίων
λογαριασµών ύδρευσης και νεκροταφείου για ένα έτος.
Ειδικότερα η προµήθεια αφορά 20.000 προτυπωµένα έντυπα ειδοποιητηρίων
λογαριασµών ύδρευσης και 2.000 προτυπωµένα έντυπα ειδοποιητηρίων
λογαριασµών νεκροταφείου.
Τεχνικές Προδιαγραφές:
Τίτλος Εντύπου
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

: ΄Εντυπο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Είδος Εντύπου

: Συνεχείας (INFOMAILER - τετραπλό)

∆ιαστάσεις

: 6" x 250 mm

Χαρτί
:1ο φυλλο LASER BOND 60 gr/m2- 2ο φυλλο NCR CB 80
gr/m2 - 3ο φύλλο NCR CF 60 gr/m2 - 4ο φύλλο LASER BOND 70 gr/m2
Εκτύπωση

: 1 χρώµα στην α όψη και 1 χρώµα στην β όψη

Επεξεργασία

: ειδικό µελάνι στην β όψη του 1ου φύλλου (spot carbon)

Συσκευασία

: Σε χαρτοκιβώτια

Η απαιτούµενη δαπάνη δεν αναµένεται να ξεπεράσει τις 4.400,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η συγκεκριµένη προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 10.6613.01 µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ», για το έτος 2018 µε ποσό 400,00€
και το έτος 2019 µε το υπόλοιπο ποσό (4.000,00€).
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H Υπηρεσία έχει το δικαίωµα τροποποίησης των ποσοτήτων των
αναγραφόµενων ειδών κάθε οµάδας, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
υπάρξει αλλαγή στο συµφωνηθέν και αναγραφόµενο στη σύµβαση
συνολικό κόστος.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 2ο είδη, θα παραδοθούν στο σύνολό
τους, στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου στη Μήλο σε χώρο που θα
υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου χωρίς ο ∆ήµος
Μήλου να επιβαρυνθεί µε οποιοδήποτε κόστος µεταφοράς και
εκφόρτωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 2932/2018)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΟΜΑ∆Α:
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα
επιστολή
ανέκκλητα
και
ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση φυσικού
προσώπου]:
(ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών
προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”,
σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη
του ∆ήµου Μήλου
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας
µέσα σε 5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που
έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
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υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να
εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ανήκει στη διακήρυξη 2932/2018)
∆ηµόσια Σύµβαση Προµήθειας …………………………………………..για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Στ…………….. σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι
υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο
∆ήµος Μήλου,
ως
αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Πλάκα Μήλου µε Α.Φ.Μ.
090281858 και ∆.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ήµαρχο ,κ. Γεράσιµο ∆αµουλάκη και αφετέρου ο/η κ.
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία
...................
µε
την
επωνυµία
«.....................................................»
µε
δ.τ.
«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός),
Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ.
.................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον/την κ. .......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου),
που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το
Καταστατικό της εταιρείας και µε το από .............. Πρακτικό του
∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................»
(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού,
για
την
προµήθεια ………………………………………….
(∆ιακήρυξη ………), και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς
………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που
προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους
ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ
1ο
:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η προµήθεια
…………………………………………………………… σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. ………………………/2018 ∆ιακήρυξης
του ∆ήµου Μήλου.
Επειδή δεν µπορούν να υπολογιστούν επακριβώς οι ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Μήλου, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα
τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόµενων ειδών κάθε
οµάδας, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στο
συµφωνηθέν και αναγραφόµενο στη σύµβαση συνολικό κόστος.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

18PROC004021646 2018-11-16
42

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερωθεί πριν την υπογραφή
της σύµβασης για τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες του νησιού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της
σύµβασης, να προµηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα
κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207
του Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από
την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την πληρωµή του προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
υλικών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύµφωνα
µε
την
κείµενη
νοµοθεσία,
µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης.5.Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο
3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος .
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο
προµηθευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή
Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας, καθώς και η
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής6
Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται ως κατά Νόµο αρµόδιο,
για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση
συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στη σύµβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να
ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ∆ήµου .
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ∆ήµο οποιεσδήποτε
αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση
της σύµβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων,
τυχόν συµβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει καθώς και για τις
τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε
Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης
ποιότητας προµήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείµενο της
παρούσας σύµβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητηµάτων που τυχόν
προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την
κ……………………….., προκειµένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία
µε τον εκπρόσωπο της Αρµόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται
αυτή η προµήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

18PROC004021646 2018-11-16
44

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή
µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου, η τελευταία
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201
του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του
Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε
σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή και
ανάρτηση της, ήτοι από ……………….. και για ένα έτος ή µέχρι την
παράδοση του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του
αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.4412/16
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία ,κάθε
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου,
η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις
που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό
……………… αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών
που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε δύο όµοια
πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση
……………………. του ∆ήµου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄»
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΜΑ∆Α Α. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Κ.Α. 10.6612
Α/Α

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ανταλλακτικά συρραπτικού
(συρράµατα) 64/2000 συσκευασία
των 1000 τεµ

KOYTIA

50

2

Ανταλλακτικά συρραπτικού
(συρράµατα) 126 (24/6) συσκευασία
των 1000 τεµ

KOYTIA

100

3

Συρραπτικό κατάλληλο για
συνδετήρες 126 (24/6)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

4

Συρραπτικό κατάλληλο για
συνδετήρες 64/2000

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

5

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων
50 Χ 40mm

ΠΑΚΕΤΑΚΙ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

50

6

Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων
75 Χ 75mm

ΠΑΚΕΤΟ

50

7

Γοµολάστιχα για µολύβι λευκή

TEMAXIA

12

8

∆ιαφάνειες Α4 διάτρητες ανοικτές
από πάνω για κλασέρ

TEMAXIA

2000

9

∆ιαφάνειες Α4 σελίδες ανοικτές από
πάνω

TEMAXIA

20

10

∆ιαφάνειες Α4 σελίδες ανοιχτές
γωνία τύπου L

TEMAXIA

20

11

Ετικέτες αυτοκόλλητες Νο 29
ΠΑΚΕΤΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

12

∆ιαχωριστικά θεµάτων πλαστικά Α4
10 Χρωµάτων

TEMAXIA

10

13

∆ιαχωριστικά θεµάτων πλαστικά Α4
5 Χρωµάτων

TEMAXIA

10

TEMAXIA

20

14

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4

Τιµ.
Μοναδ.

ΣΥΝΟΛΑ
€
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ΘΕΣΕΩΝ

15

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
διαστάσεων 25 cm x 35 cm, 200
φύλλων, µε περιθώριο

TEMAXIA

1

16

Ηµερολόγια γραφείων
(ηµεροδείκτες) έτους 2019

TEMAXIA

20

17

Θήκες πλαστικές ατοµικές για CD

ΤΕΜΑΧΙΑ

30

18

Cd χωρητικότητας τουλάχιστον
700ΜΒ

ΤΕΜΑΧΙΑ

80

19

Καρφάκια για πίνακα ανακοινώσεων
µε πλαστικό κεφάλι

ΚΟΥΤΑΚΙ

7

20

∆ιακορευτήρας 2 οπών 1mm

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

21

Κλασέρ πλαστικό A4 4-32 σε
διάφορα χρώµατα

TEMAXIA

50

22

Κλασέρ πλαστικό Α4 8-32 σε
διάφορα χρώµατα

TEMAXIA

100

23

Χαρτί 160 γραµ µεγέθους Α4
διάφορα χρώµατα (πακέτο) ΑΣΟΡΤΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

24

Χαρτί Α3 (πακέτο)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

25

Κόλα Stick 8gr

TEMAXIA

85

26

Κόλα ρευστή σε σωληνάριο 30ml

TEMAXIA

10

27

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι για
διαφάνειες λεπτής γραφής όλων
των χρωµάτων

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

28

Μαρκαδόροι για γράψιµο πάνω σε
CD µπλέ

TEMAXIA

5

29

Μαρκαδόροι διαγράµµισης διάφορα
χρώµατα φωσφοριζέ

ΤΕΜΑΧΙΑ

50

30

Μαρκαδόροι για δέµατα στρογγυλής
µύτης σε διάφορα χρώµατα

TEMAXIA

20

31

Μελάνι για ταµπόν περίπου 30gr

TEMAXIA

5

32

Μεταλλική ξύστρα

TEMAXIA

5

33

Μολύβια απλής γραφής ΗΒ

TEMAXIA

60

34

Μπλάνκο σε ρόλερ 4,2mm

TEMAXIA

45

35

Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5 mm

ΚΟΥΤΙ

2

36

Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,7 mm

ΚΟΥΤΙ

2
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37

Ντοσιέ πλαστικά τύπου Leitz µε
έλασµα

38

TEMAXIA

50

Πινέζες έγχρωµες

ΚΟΥΤΙ

2

39

Ρολλό χαρτί 80gr A1 µηχανικών
PLOTTER 0,610 Χ 45,7ml

ΡΟΛΛΟ

20

40

Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι

TEMAXIA

30

41

Σελοτέιπ µηχανικών (mat)

ΤΕΜΑΧΙΑ

40

42

Σελοτείπ απλό

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

43

Στυλό Cristal µε διαφανές στέλεχος
τύπου BIC σε χρώµατα µπλέ,
κόκκινο, µαύρο

TEMAXIA

50

44

Στυλό µε µύτη 0,1mm σε χρώµατα
µπλέ, κόκκινο, µαύρο και µπλέ

TEMAXIA

100

45

Στυλό µε µύτη 0,7mm σε χρώµατα
µπλέ, κόκκινο, µαύρο και µπλέ

TEMAXIA

100

46

Στυλό µε κουµπί αυτόµατου
ανόιγµατπος και λάστιχο

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

47

Ανταλλακτικά στυλού τύπου PILOT
BPS-GP σε όλα τα χρώµατα

ΚΟΥΤΙΑ

50

48

Ανταλλακτικά στυλού τύπου PILOT
G-207 σε όλα τα χρώµατα

ΚΟΥΤΙΑ

50

49

Στυλό µπλε µε βάση για γραφείο

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

50

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 3 28mm

ΚΟΥTI

50

51

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 2 25mm

ΚΟΥΤΙ

20

52

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 4 33mm

ΚΟΥΤΙ

20

53

Συνδετήρες µεταλλικοί Νο 5 50mm

ΚΟΥΤΙ

20

54

Ταινία συσκευασίας διαφανής
αυτοκόλητη 5cm

TEMAXIA

10

55

Ταινία συσκευασίας µη διαφανής
αυτοκόλητη 5cm

TEMAXIA

10

56

Αυτόµατη µηχανική σφραγίδα 4
γραµµών

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

57

Αυτόµατη µηχανική σφραγίδα
στρογγυλή µπλε

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

58

Ταµπόν µηχανικής στρογγυλής
σφραγίδας Ρ-542/7

TEMAXIA

50
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59

Ταµπόν µηχανικής
παραλληλόγραµµης σφραγίδας S824/7 62*31 mm

TEMAXIA

10

60

Ταµπόν µηχανικής
παραλληλόγραµµης σφραγίδας S823/7 51*29 mm

TEMAXIA

20

61

Ταµπόν µπλέ Νο 5

TEMAXIA

5

62

Τετράδια απλά των 50 φύλλων

TEMAXIA

20

63

Τετράδιο σπιράλ Α4 δύο θεµάτων

TEMAXIA

2

64

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα
Νο3 (ΒΟΧ) µε λάστιχο fiber

TEMAXIA

10

65

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα
Νο5 (ΒΟΧ) µε λάστιχο fiber

TEMAXIA

20

66

κουτιά πλαστικοποιηµένα µαύρα
Νο8 (ΒΟΧ) µε λάστιχο

TEMAXIA

40

67

Φάκελα (κουτιά) πλαστικά διαφανή
σε διάφορα χρώµατα µε έλασµα
διαστάσεων 350*250*30mm

TEMAXIA

50

68

Φάκελα µε κορδόνια µπλέ µε
πτερύγια µε ενισχυµένη ράχη

TEMAXIA

100

69

Κουτιά box file διάφορα χρώµατα

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

70

Χαρτοταινίες ταµειακών µηχανών
56/60 Νο 57

ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ
60

10

71

Ψαλίδι µεγάλο 25cm

TEMAXIA

3

72

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα
A4+

TEMAXIA

200

73

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα
A3+

TEMAXIA

200

74

Φάκελα αλληλογραφίας αυτοκόλλητα
250*350mm

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

75

ΛΑΣΤΙΧΑ χοντρά

ΚΙΛΟ

1

76

Φάκελοι χωρίς λάστιχο µε αυτιά

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

77

Φάκελοι µε λάστιχο και αυτιά

ΤΕΜΑΧΙΑ

300

78

Τριπλότυπο αυτογραφικό µπλοκ
αποδείξεων

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

79

∆ιαφάνειες για πλαστικοποιητή Α4

KOYTIA

1

80

∆ιαφάνειες για πλαστικοποιητή Α3

ΚΟΥΤΙΑ

1
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81

Καρφίτσες

ΚΟΥΤΙΑ

2

82

κοµπιουτεράκια µεσαίου µεγέθους
12 ψηφίων

ΤΕΜΑΧΙΑ

4

83

Αποσυραπτικό (καβουράκι)

ΤΕΜΑΧΙΑ

10

84

Πρωτυποµένα µπλοκ µεγέθους έως
Β4

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

85

ΣΕΤ καθαρισµού οθόνης

ΤΕΜΑΧΙΑ

1
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: }}./}}./2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΜΑ∆Α Β’: ΜΕΛΑΝΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

MEΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ MAYPH ME
OEM: S015327 ΓΙΑ TON
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΚΙ∆ΑΣ EPSON LX2190 τουλάχιστον 12000
εκτυπώσεις

2

2

Lexmark ms 312 dn τουλάχιστον
1500 εκτυπώσεις

1

3

Τύµπανο LEXMARK MS 312 dn

1

4

ΤΟΝΕΡ E260A11E BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E260
τουλάχιστον 3500 εκτυπώσεις

20

5

Τύµπανο E260A11E BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E260

2

6

OKI E4192 MFP (πολυµηχάνηµα)
τουλάχιστον 12000 εκτυπώσεις

2

7

Τύµπανο ΟΚΙ ES4192 ΜFP
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

2

8

ΤΟΝΕΡ Q 2612A BLACK ΓΙΑ TON
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER 1020
τουλάχιστον 2000 εκτυπώσεις

1

9

Τύµπανο LEXMARK E 120

1

10

TONER T1640E BLACK ΓΙΑ TO
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ E-STUDIO 167
TOSHIBA τουλάχιστον 5000
εκτυπώσεις

4

11

ΤΥΜΠΑΝΟ T1640E BLACK ΓΙΑ
TO ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ E-STUDIO 167
TOSHIBA

2

12

ΤΟΝΕΡ MLT - D1015 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML 2160 /
ML -2165 τουλ 1500 εκτυπώσεις

30

13

ΟΚΙ Β 512 τουλάχιστον 7000

6

ΣΥΝΟΛΟ
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εκτυπώσεις
14

Τύµπανο ΟΚΙ Β 512

5

15

HP OFICCE JET 920XL 6500 AM
τουλάχιστον 1200 εκτυπώσεις

5

16

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις CYAN

1

17

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις MAGENTA

1

18

HP OFICCE JET 920XL 6500
ΕΓΧΡΩΜΟΣ τουλάχιστον 700
εκτυπώσεις YELLOW

1

19

ΜΕΛΑΝΙ PFI -102MBK ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ∆ΙΕΤΗΣ
ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ)

2

20

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 BK ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

21

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 Y ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

22

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 M ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

23

ΠΛΟΤΕΡ ΕΓΧΡΩΜΑ 102 C ΓΙΑ
PLOTTER CANNON IPF 655
BLACK SET

1

24

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΤΕΡ
ΤΥΠΟΥ CANNON PF04(3630Β001) 655 BLACK SET
ΚΑΙ MAINTENANCE CARTRIDGE
(PRINTHEAD MC-10 1320B014)

1

25

ΤΟΝΕΡ 12016SE BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E120

1

26

EPSON M 1400 τουλάχιστον 1000
εκτυπώσεις

3

27

ΤΟΝΕΡ BLACK CLT - K4072S ΓΙΑ
ΤΟ SAMSUNG CLP 320
τουλάχιστον 1500 εκτυπώσεις

2
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28

ΤΟΝΕΡ MAGENTA CLT - K4072S
ΓΙΑ ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

29

ΤΟΝΕΡ YELLOW CLT - K4072S
ΓΙΑ ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

30

ΤΟΝΕΡ CYAN CLT - K4072S ΓΙΑ
ΤΟ SAMSUNG CLP 320

2

31

ΤΟΝΕΡ 24016SE BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E240
τουλάχιστον 2500 εκτυπώσεις

1

32

ΤΥΜΠΑΝΟ 24016SE BLACK ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E240

1

33

Toner TK-18 Black 21204099 ΓΙΑ
ΤΟ TOSHIBA FAX DP80F
τουλάχιστον 6000 εκτυπώσεις

2

34

Μελάνι laser Lexmark T652dn
τουλάχιστον 7000 εκτυπώσεις

1

35

ΤΟΝΕΡ FX-10 BLACK 0263B002
ΓΙΑ TO FAX L100 CANON
τουλάχιστον 2000 εκτυπώσεις

2

36

MEΛΑΝΙ BLACK ME OEM 51645
ΓΙΑ TON ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 1280
τουλάχιστον 930 εκτυπώσεις

1

37

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP
P1102

1

38

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 BLACK

8

39

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 CYAN

2

40

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 MAGENTA

2

41

ΤΟΝΕΡ για το φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 YELLOW

2

42

Tύµπανο για φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C
3002 BLACK

2

43

Tύµπανο για φωτοτυπικό
µηχάνηµα RICOH AFICIO MP C

2
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3002 C/M/Y
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
44

Μελάνι OKI 532 color printer
BLACK

4

45

Μελάνι OKI 532 color printer
CYAN

2

46

Μελάνι OKI 532 color printer
MAGENTA

2

47

Μελάνι OKI 532 color printer
YELLOW

2

48

Τύµπανο OKI 532 color printer
BLACK

1

49

Τύµπανο OKI 532 color printer
CYAN

1

50

Τύµπανο OKI 532 color printer
MAGENTA

1

51

Τύµπανο OKI 532 color printer
YELLOW

1

52

TONER ΓΙΑ SUMSUNG SCX
4623F

3
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: }}./}}./2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΜΑ∆Α Γ’: ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Περιγραφή

Ποσότητα

προτυπωµένα
έντυπα
ειδοποιητηρίων
λογαριασµών
ύδρευσης
προτυπωµένα
έντυπα
ειδοποιητηρίων
λογαριασµών
νεκροταφείου

20.000

Τιµή µονάδος

Συνολική
χωρίς ΦΠΑ

2.000

Ο Προσφέρων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: }}./}}./2018

τιµή Συνολική τιµή µε
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις
οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της
αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6193
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ
84800
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ
- Τηλέφωνο: 2287360108
- Ηλ. ταχυδροµείο: ikonomiki@milos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[……]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30192700-8]-Γραφική ύλη
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα
αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου
[ ]
(ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
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Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο
(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ
µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του
άρθρου 20: ο οικονοµικός φορέας
είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε
σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός
φορέας είναι εγγεγραµµένος σε
επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό
(π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα
της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού
και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
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πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
αναφοράς των
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής
εγγράφων):[……][……][……][……]
ή η πιστοποίηση διατίθεται
γ) [……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά
στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
δ) [] Ναι [] Όχι
την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση
καλύπτει όλα τα απαιτούµενα
κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε
τις πληροφορίες που λείπουν
ε) [] Ναι [] Όχι
στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ,
ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι
σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής εισφορών κοινωνικής
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
ασφάλισης και φόρων ή να
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
παράσχει πληροφορίες που θα
αναφοράς των εγγράφων):
δίνουν τη δυνατότητα στην
[……][……][……][……]
αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει
[] Ναι [] Όχι
στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους
άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του
α) [……]
οικονοµικού φορέα στην ένωση ή
κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους
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οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του
τµήµατος ή των τµηµάτων για τα
οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]

Απάντηση:
[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του
οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του
προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία [……]
και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
[……]
στοιχεία σχετικά µε την
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την
έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται
[]Ναι []Όχι
στις ικανότητες άλλων οικονοµικών
φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο
µέρος V κατωτέρω;
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από
τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για
τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα
µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα
των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι
σχετικές
πληροφορίες
απαιτούνται
ρητώς
από
την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται
[]Ναι []Όχι
να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος
της σύµβασης σε τρίτους υπό
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
µορφή υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και
το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς
αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ.
5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα
ενότητα,
παρακαλείσθε
να
παράσχετε
τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
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4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε

τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική
εργασία
και
άλλες
µορφές
εµπορίας
xv
ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται µε
Απάντηση:
ποινικές καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του
οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο
από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας
έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού [……] και σχετικό(-ά)
σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το
οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση
β)[……]
β)[……]
των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι []
- Η εν λόγω απόφαση είναι
Όχι
-[] Ναι [] Όχι
τελεσίδικη και δεσµευτική;
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία
-[……]·
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται
-[……]·
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού:
γ.2)[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
Εάν ναι, να
αναφερθούν
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή αναφερθούν
λεπτοµερείς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης λεπτοµερείς
πληροφορίες
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων πληροφορίες
[……]
κατά περίπτωση, των
[……]
δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
αφορά την καταβολή των φόρων ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
αναφοράς των εγγράφων): xxiv
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διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν
[] Ναι [] Όχι
γνώσει του, αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού,
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας
κοινωνικού και εργατικού
έχει λάβει µέτρα που να
xxv
δικαίου ;
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε
τα µέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη
σε εθνικές διατάξεις νόµου
-[.......................]
-[.......................]
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για
τους οποίους ωστόσο ο
οικονοµικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της
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εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας
και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός
φορέας σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός
φορέας συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντωνxxix, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη
µε αυτόν συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε
τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε
τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός
φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi
κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει
χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται
από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει
εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε
τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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ανάθεση;

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών
Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
[] Ναι [] Όχι
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε
τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆
του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο
µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
Απάντηση
απαιτούµενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα
[] Ναι [] Όχι
κριτήρια επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να
παράσχει πληροφορίες
µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να
είναι ο οικονοµικός φορέας
µέλος συγκεκριµένου οργανισµού
για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες
στη χώρα εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια
πρόκειται και δηλώστε αν τη
διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες
µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος
κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού
φορέα για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος
εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
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διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
εργασιών του οικονοµικού
[……][…] νόµισµα
φορέα στον επιχειρηµατικό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
τοµέα που καλύπτεται από τη
[……][…] νόµισµα
σύµβαση και προσδιορίζεται στη
έτος: [……] κύκλος εργασιών:
σχετική διακήρυξη ή στην
[……][…] νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού
εργασιών):
φορέα στον τοµέα και για τον
[……],[……][…] νόµισµα
αριθµό ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι
[…................................…]
πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε
την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις
(προσδιορισµός της απαιτούµενης
xxxvi
χρηµατοοικονοµικές αναλογίες
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και
που ορίζονται στη σχετική
yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγµατικές τιµές των
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
εξής:
αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
[……][……][……]
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
[……][…]νόµισµα
ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες
διατίθενται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές
οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται
να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί
στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες
µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική
Απάντηση:
ικανότητα
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
1α) Μόνο για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων:
προσδιορίζεται στη σχετική
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
xxxviii
στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφοράς
, ο οικονοµικός
αναφέρονται στην διακήρυξη):
φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που
[…]
έχει προσδιοριστεί:
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αφορά την καλή εκτέλεση και
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
ολοκλήρωση των σηµαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
συµβάσεις προµηθειών και
προσδιορίζεται στη σχετική
δηµόσιες συµβάσεις
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
υπηρεσιών:
στα έγγραφα της σύµβασης που
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφέρονται στην διακήρυξη):
xxxix
αναφοράς
, ο οικονοµικός
[…...........]
φορέας έχει προβεί στις
Περιγρ ποσά
ηµερο παραλή
ακόλουθες κυριότερες
αφή
µηνίες πτες
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παραδόσεις αγαθών του είδους
που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο
τεχνικό προσωπικό ή τις
ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων
συµβάσεων έργων, ο οικονοµικός
φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την
εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας
χρησιµοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και
τα µέσα µελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να εφαρµόσει τα ακόλουθα
συστήµατα διαχείρισης της
αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει
τη διενέργεια ελέγχωνxlii όσον
αφορά το παραγωγικό δυναµικό
ή τις τεχνικές ικανότητες του
οικονοµικού φορέα και, εφόσον

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα
που λαµβάνει για τον έλεγχο
της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών
και επαγγελµατικών προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών
ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις
που ορίζονται στη σχετική
πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναµικό
του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών
στελεχών του κατά τα τελευταία
τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει
στη διάθεσή του τα ακόλουθα
µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισµό για την
εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας
προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της
σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούµενα δείγµατα,
περιγραφές ή φωτογραφίες των
προϊόντων που θα προµηθεύσει, τα
οποία δεν χρειάζεται να

α)[......................................……]

β) [……]

[……]

Έτος, µέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών
στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

[] Ναι [] Όχι

[….............................................
]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες
µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης
Απάντηση:
ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός
[] Ναι [] Όχι
φορέας να προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός
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φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός
φορέας να προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός
φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά τα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα
κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες
µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό
του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή
τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
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Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε
διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και
συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς [….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των
υποψηφίων µε τον ακόλουθο
[] Ναι [] Όχιxlv
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά
αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
τα απαιτούµενα έγγραφα:
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω
[……][……][……]xlvi
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που
έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαστε θέση,
κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να
λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή
τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω
υποβάλλει
στ...
[να
προσδιοριστεί
το
αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός
αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και,
υπογραφή(-ές): [……]

όπου

ζητείται

ή

είναι

απαραίτητο,
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