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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Γούρνες 30-9-2015
Αριθμός πρωτ.20492
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007 -2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 « ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
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Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού
Ηρακλείου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ότι,
Εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σε
τμήματα με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά,
σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για την «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής
πληροφόρησης και προβολής Δήμου Χερσονήσου» (κωδ. ΟΠΣΑΑ 180790),
προϋπολογισμού 56.260,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Το έργο
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συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95%
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη, έχει εγγραφεί στη
ΣΑΕ082/08280000 με Κ.Α. ΟΠΣΑΑ 180790 και η διάθεση πίστωσης
εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ. 653/31-07-2013 έγγραφο της Αναπτυξιακής
Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία
ανάρτησης
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 02 / 10 / 2015
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 21/10/2015 και ώρα
07:00.
Καταληκτική
ημερομηνία
και
ώρα
υποβολής
προσφορών:
27/10/2015 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, και συγκεκριμένα την 04/11/2015 ώρα 10.00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εάν
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΈΚΠΟΤΑ) και συνεταιρισμοί.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
–
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των τμημάτων Β,Δ του
προϋπολογισμού και είναι ποσό 1.125,20 ευρώ ή τμηματικά για το τμήμα Β
ποσό 1.100,60 ευρώ και για το τμήμα Δ ποσό 24,60 ευρώ και θα
κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
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Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στο www.hersonisos.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χερσονήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού
δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο
Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες
(Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος
υπάλληλος για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας : Καλαθάκης Κωνσταντίνος
2813404635, FAX : 2813404608. Αρμόδιος υπάλληλος για τεχνικής
φύσεως Σακκούδης Αθανάσιος τηλ. 2897340031.
Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ
και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης
 ΗΧΩ
 Πανελλήνια
3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Νέα Κρήτη
(ημερήσια)
 Πατρίδα (ημεήσια)
 Αντίλαλος της Μεσαράς (εβδομαδιαία)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
2. Φ.Β3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Γούρνες 30-9-2015
Αριθμός Πρωτ.20492

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007 -2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 « ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
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Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ
ΔΙΙΑ
ΑΚΚΗ
ΗΡΡΥ
ΥΞ
ΞΗ
ΗΔ
ΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΠ
ΠΡΡΑ
ΑΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
Ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο Διαγωνισμό σε τμήματα με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) και του Ν4281/2014
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με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.
1. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια ,όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
2. - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
Α) 'Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Β) Συνεταιρισμοί
Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
3. - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
3.1 Τους Συμπληρωματικούς γενικούς όρους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
3.2 Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.
4.- Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα :
4.1 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:
4.2 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

περιγράφονται στην ειδική συγγραφή της υπ
αριθμό ∆ΔΥ7/2013 μελέτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

-

περιγράφεται
αναλυτικά
στον
ενδεικτικό
προϋπολογισμό της υπ
αριθμό ∆ΔΥ7/2013
μελέτης και για κάθε τμήμα χωριστά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 56.260,20 ΕΥΡΩ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ
3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ
περιγράφονται στην ειδική συγγραφή
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
αριθμό ∆ΔΥ7/2013 μελέτης
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

της υπ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο
Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 56.260,20 ΕΥΡΩ μαζί με το
Φ.Π.Α.
Άρθρο 2ο
Παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για μέρος ή
για το σύνολο των ζητουμένων υλικών.
Άρθρο 3ο
Πληροφορίες
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.hersonisos.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Χερσονήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση
Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα διαγωνιστικής
διαδικασίας : Καλαθάκης Κωνσταντίνος 2813404635, FAX : 2813404608. Αρμόδιος
υπάλληλος για τεχνικής φύσεως Σακκούδης Αθανάσιος τηλ. 2897340031.
Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑΟι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται από τον
Δήμο τουλάχιστον (6) έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό
δημόσιο
έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
ΦΕΚ
Β’
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 4155/2013.
Άρθρο 4ο και Άρθρο 5ο
Ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία
ανάρτησης
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 02 / 10 / 2015
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 21/10/2015 και ώρα
07:00.
Καταληκτική
ημερομηνία
και
ώρα
υποβολής
προσφορών:
27/10/2015 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, και συγκεκριμένα την 04/11/2015 ώρα 10.00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών θα ορισθεί από την παραπάνω αναφερόμενη επιτροπή.
Άρθρο 6ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ'αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μηχανήματα αλλοδαπής και
ημιδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18
του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 8ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου
.pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης
από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Α. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να
φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ'
αυτό.
Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης των τμημάτων Β,Δ του
προϋπολογισμού και είναι συνολικό ποσό 1125,20 ευρώ ή τμηματικά για το
τμήμα Β ποσό 1.100,60 ευρώ και για το τμήμα Δ ποσό 24,60 ευρώ (άρθρο
157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014)
Γ. Φάκελο τεχνικών προδιαγραφών.
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται
σαν απαράδεκτη.
ΓΕΝΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86,
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια
αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
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δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο
πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον
αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως
είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών .
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει
να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή
δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία.
Άρθρο 9ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
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της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών.
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4)
ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για

να

υποβληθούν

αιτήματα

παροχής

συμπληρωματικών

πληροφοριών

-

διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Άρθρο 10ο
Προσφορές
10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07
και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993).
10.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
10.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
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σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή)
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς
του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
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εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.
10.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Άρθρο 11ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 60 ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από την διακήρυξη
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2.
Άρθρο 12ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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Άρθρο 13ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1.Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του,
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ'αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλειστικά απ'αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο
αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή
επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους
γενικά που αφορούν την κατακύρωση
του διαγωνισμού ελέγχονται για την
νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Γι όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η κατάθεση γίνεται αποκλειστικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του
υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ.
3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.
Άρθρο 15ο
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
τουλάχιστον μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και
συγκεκριμένα την 04/11/2015 ώρα 10.00μ.μ, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
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κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 16ο
Δασμοί Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται
της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες
χώρες .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

1. Στην αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή
είναι κριτήριο η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η
κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ αριθμό
∆ΔΥ7/2013 μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας
διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασια Τραπεζας...........................................
Καταστημα...................................................
Ημερομηνια εκδοσης.................
ΕΥΡΩ............................
Προς
..................................
..................................
..................................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ................ΕΥΡΩ..................
Εχουμε την τιμη να σας γνωρισουμε οτι εγγυωμεθα δια της
παρουσας επιστολης ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα,παραιτουμενοι
του δικαιωματος της διαιρεσεως και διζησεως μεχρι του ποσου
των ΕΥΡΩ...............υπερ της
Εταιρειας..........
.........................Δ/ΝΣΗ..............................
συμμετοχη της εις τον διενεργουμενο διαγωνισμο της..........
......................για την προμηθεια.....................
......................συμφωνα με την υπ'αριθ................
Δ/ξη σας.
Η παρουσα εγγυηση καλυπτει μονο τις απο την συμμετοχη εις
τον ανωτερω διαγωνισμο απορρεουσες υποχρεωσεις της εν λογω
Εταιρειας καθ'ολο τον χρονο ισχυος της.
Το παραπανω ποσο τηρουμε στη διαθεση σας και θα καταβληθει
ολικα η'μερικα χωρις καμμια απο μερος μας αντιρρηση η'ενσταση και χωρις να ερευνηθει το βασιμο ή μη της απαιτησης μεσα
σε τρεις (3) ημερες απο απλη εγγραφη ειδοποιηση σας.
Σε περιπτωση καταπτωσης της εγγυησης τα ποσα της καταπτωσης
υποκειται στο εκαστοτε ισχυον παγια τελος χαρτοσημου.
Αποδεχομαστε να παρατεινομε την ισχυ της εγγυησης υστερα
απο απλο εγγραφο της Υπηρεσιας σας,με την προυποθεση οτι το
σχετικο αιτημα σας θα μας υποβληθει πριν απο την ημερομηνια
ληξης της.
Η παρουσα ισχυει μεχρι και την............................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την Τραπεζα ο χρονος ισχυος πρεπει να ειναι
μεγαλυτερος ενα (1) μηνα του χρονου ισχυος της προσφορας,

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ
ΑΔΑΜ: 15PROC003104823
οπως σχετικα αναφερεται στη Δ/ξη).
Βεβαιουται υπευθυνα οτι το ποσο των εγγυητικων μας επιστολων που εχουν δοθει στο Δημοσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζοντας
και το ποσο της παρουσας,δεν υπερβαινει το οριο των εγγυησεων
που εχει καθορισθει απο το Υπουργειο Οικονομικων για την
Τραπεζα μας.

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

Εσωτερική Διανομή :
1. Τμήμα Προμηθειών\
2. Φ. Β3
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Μ.Ε.Δ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών
Βάσιλάκης Νικόλαος

