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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΣΠΑ
Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3653/2014
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενεργεί
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (παρ. 4 αρ. 2 Π.∆.
118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.∆. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια υπολογιστικού
εξοπλισµού µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
2) Σύµβαση προµήθειας.
3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.
4) Τόπος παράδοσης των εργασιών: Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών – Βεργίνα Ηµαθίας.
5) Τίτλος Πράξης «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων», Υποέργο 5
«Προµήθεια υπολογιστικού και διαδικτυακού εξοπλισµού». Το αντικείµενο του διαγωνισµού
περιλαµβάνει την προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού.
Η κατάθεση της προσφοράς αφορά στο σύνολο του διαγωνισµού.
Προσφορά για µέρος της ποσότητας ανά είδος ή για µέρος µιας ενότητας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι και διάστηµα δύο (2)
µηνών από αυτήν.
7) ∆ε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα Παραρτήµατα αυτής από τα γραφεία της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ στη Βεργίνα Ηµαθίας, υπεύθυνες κ.
Λιόλιου Παναγιώτα – Χρυσίδης Κωνσταντίνος τηλ. 2331092347, fax: 2331092347 e-mail:
izepka@culture.gr (ώρες 09:00 µε 13:00). Η αναλυτική ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται επίσης στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.aigai.gr. ∆εν προβλέπεται προθεσµία για την παραλαβή της
∆ιακήρυξης.
9) Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης είναι 41.890,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
10) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αιγών – Βεργίνα
Ηµαθίας, υπόψη της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια
υλικών και εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες του έργου «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο
βασίλειο των Μακεδόνων» της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ στο Νοµό Ηµαθίας µέχρι την 13-06-2014 ηµέρα _______ και
ώρα 15.00 (καταληκτική ηµεροµηνία).
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 16-06-2014.
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του αρχαιολογικού χώρου
των Αιγών - Βεργίνα Ηµαθίας στις 16-06-2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 και µπορούν να παρίστανται
όσοι εκ των συµµετεχόντων το επιθυµούν.
12) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά πρόσωπα που:
-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες
σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµπορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των παραπάνω προσώπων και
Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς.
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µιας
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προσφορές.
13) Λόγοι αποκλεισµού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2
σηµεία α) έως ε) του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
∆ικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω:
Άρθρο 6 ∆ιακήρυξης
14) Απαιτούµενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων :
Άρθρο 6 ∆ιακήρυξης
∆ικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω:
Άρθρο 9 ∆ιακήρυξης
15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού
ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
16) Οι πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιούνται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής.
17) H σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού – ΙΖ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ στο
πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 Μακεδονίας Θράκης.
18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προµηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύµβασης να
περιβληθεί τη µορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, και να
προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις
προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή
ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από την ΙΖ΄ ΕΠΚΑ.
ΒΕΡΓΙΝΑ 28-05-2014
Η Προϊσταµένη της Εφορείας

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
• Αναλυτική ∆ιακήρυξη µε τα ακόλουθα παραρτήµατα :
•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – Υπόδειγµα επιστολής-αίτησης συµµετοχής
Σχέδιο Σύµβασης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΣΠΑ
Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
ΕΡΓΟ: «∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»
(Κωδ. Πράξης 2013ΣΕ01480007)

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.3653/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 16-06-2014
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 13-06-2014
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΒΕΡΓΙΝΑ 2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο εργασιών
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων – Παραλαβή
∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 5 – ∆ιευκρινίσεις ∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 6– Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής – ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοιποί Λόγοι
Αποκλεισµού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων
ΆΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών
ΆΡΘΡΟ 9 – ∆ικαιολογητικά κυρίως φακέλου
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 12 – ∆ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη µειοδότη
(προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
ΆΡΘΡΟ 13 – ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
ΆΡΘΡΟ 14 – ∆ιοικητικές Προσφυγές
ΆΡΘΡΟ 15 – Ακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 16 – Υπογραφή Σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 17 – Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας
ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Κοινοποιήσεις – Ισχύουσα Νοµοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – Τυποποιηµένο έντυπο αίτησης συµµετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ – Σχέδιο σύµβασης

ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-6Υ5

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού
H ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΙΖ΄ ΕΠΚΑ), που εδρεύει στην Έδεσσα, επί
της οδού Αριστοτέλους αρ. 16, νοµίµως εκπροσωπουµένου δια της Προϊσταµένης κ. Αγγελικής
Κοτταρίδη στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των
Μακεδόνων» έχοντας υπόψη:
•

Το Π∆ 99/1992 (ΦΕΚ Α 46 ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

•

Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α/19) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»

•

Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις».

•

Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»

•

Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Περί κανονισµού προµηθειών του ∆ηµοσίου».

•

Τις πιστώσεις του έργου «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων»
(κωδ. Πράξης 2013ΣΕ01480007).

•

Την υπ΄ αριθµόν απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου «∆ίκτυο εικονικής
περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων».

Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης Σαραντα Μία
χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Ευρώ (41.890,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο εργασιών
Η διαδικασία προµήθειας του υπολογιστικού εξοπλισµού περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών και των εργασιών.
Προσφορά για µέρος της ποσότητας ανά είδος ή για µέρος µιας ενότητας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα τιµολόγια για τη δικαιολόγηση της προµήθειας του εξοπλισµού θα κοπούν για την προµήθεια
υλικών µε ΦΠΑ 23%

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του
Αναδόχου, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των Σαραντα Μία χιλιάδων Οκτακοσίων
Ενενήντα Ευρώ (41.890,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των
Μακεδόνων» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS 376781, ΚΩ∆. Πράξης 2013ΣΕΟ1480007 που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση.
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων – παραλαβή
∆ιακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) είναι τα ακόλουθα:
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∆ιεύθυνση:
Aρχαιολογικός Χώρος Αιγών
Τοποθεσία / Πόλη:
Βεργίνα Ηµαθία
Χώρα:
Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας:
59031
Τηλέφωνο:
2331092347
Τηλεοµοιοτυπία:
2331092782
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:
izepka@culture.gr, vergina@culture.gr
Ιστοσελίδα:
www.aigai.gr
2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν τη ∆ιακήρυξη, µπορούν να απευθύνονται στην
ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09.00-15.00. Για την παραλαβή
της ∆ιακήρυξη δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.aigai.gr
διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα ∆ιακήρυξη.
ΆΡΘΡΟ 5– ∆ιευκρινίσεις ∆ιακήρυξης
1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
από την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 05-06-2014. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς και το αργότερο
µέχρι 09-06-2014. Οι παρεχόµενες απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο και τους όρους της παρούσας.
Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα www.aigai.gr. Επ’ αυτών
καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται
αµέσως η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 6 – Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής –
Αποκλεισµού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

Λοιποί Λόγοι

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή συµπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και
στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν από το νόµο και/ή το καταστατικό τους
δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω προµήθεια. Στην περίπτωση των
ενώσεων προµηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την
υπογραφή της σύµβασης να περιβληθεί τη µορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια
συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου.
2. Με την υποβολή της προσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προµήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µπορεί να συµµετέχει στο
∆ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο προσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοπραξίας ή
ένωσης.
•

4. Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται µε προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει
συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των
τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισµού ή/και µη
τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε
περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προµηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισµού
ισχύει για καθένα από τα µέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα µόνο µέλος ένωσης, η
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•

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.
5. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για
την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 10 της
παρούσας και στο Παράρτηµα Α.

ΆΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσµία υποβολής προσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών
1. Η προθεσµία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 13-06-2014
ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 15.00
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων.
3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της
παρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίνεται αριθµός
πρωτοκόλλου από τον οποίο και µόνο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία υποβολής της.
4. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί µε οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όµως µόνο
στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για 180 µέρες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του
ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει και παράταση της
ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.
6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υπόψη
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση
διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών
αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα
έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην
Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.
2. Οι προσφορές δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής
και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της
παρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν
πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται
υπόψη.
4. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής
τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο
σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς πρέπει
επί ποινή αποκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
(ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-6Υ5

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεπώνυµο και
πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων
των µελών)
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 3653/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 16-06-2014 και ώρα 11:00
Να µην ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από επιστολή, η οποία είναι εκτός
του σφραγισµένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό
πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του
υποψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της
προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόµιµο
εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προµηθευτών η αίτηση
υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται µε ειδικό
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της
παρούσας.
7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
• όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της
παρούσας.
• τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόµενο της οποίας
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.
• τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας προκήρυξης.
8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών.
ΆΡΘΡΟ 9 – ∆ικαιολογητικά κυρίως φακέλου
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού
στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά που
έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.

Α/Α
•

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία :
• i.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού ήτοι 3653/2014 Πρόχειρος
∆ιαγωνισµός την προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού και η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού 16-06-2014
• ii.
Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
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Α/Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
•
− έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου,

- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου,
•

iii. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου να δηλώνεται η νοµική του µορφή.

iv. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
v. Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) Η προσφορά
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
•

•

•

•

•

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται
από το καταστατικό του υποψηφίου- για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των
προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
απαιτηθεί.)
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:
α) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης νοµίµως
επικυρωµένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ.
σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.),
καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
καταστατικού/µη λύσης του νοµικού προσώπου.
Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 α
αυτού, κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει σε Υπεύθυνη ∆ήλωσή του της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, να δηλώσει :
α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και
εµπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του,
β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι
διαγωνιζόµενοι.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει στο
παρελθόν αποκτήσει πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέµιτα πλεονεκτήµατα για
τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης και ούτε πρόκειται να
αποκτήσει τέτοιες πληροφορίες.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προµηθευτών, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα µέλη που συµµετέχουν στην ένωση.
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου
κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε
σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος
της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των
µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση
που τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, προσκοµίζεται και
αντίγραφο αυτού νοµίµως επικυρωµένο.
Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται
πέραν των ανωτέρω και η προσκόµιση συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των µελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν
υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης.
•
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται
να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
2. ∆ιευκρινίζεται ότι:
-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόµιµο
εκπρόσωπό του
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του
στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή, ως ηµέρα
υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ηµέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται µε απόδειξη
κατάθεσης συστηµένης επιστολής σε ταχυδροµική υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10
του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο
µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις 12-06-2014
3. Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε
περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν
υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους
όρους της παρούσας, έστω και αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά µε τον φορέα αυτόν.
4. Για την πληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υποβληθέντων µε την προσφορά δικαιολογητικών
γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υλικών, και τις ποσότητες αυτών όπως αυτά περιγράφονται στο
Παράρτηµα Α της παρούσας και µε τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη
συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1
της παρούσας.
4. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά συνταγµένη επί
ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο
εκπρόσωπο αυτού.
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3. Το έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας συµπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισµού,
τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόµενη κατ’ αποκοπή τιµή, όσο και τις επιµέρους ανά
αντικείµενο τιµές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς. Το
άθροισµα των επιµέρους τιµών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται µε αυτή.
4. Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιµή.
5. Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος των προϊόντων,
το κόστος µεταφοράς, το κέρδος του προµηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε τέλος, δασµό,
ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των εργασιών του Παραρτήµατος Α της παρούσας
για πλήρη υλοποίηση αυτών στο χώρο του Αναδόχου προκειµένου να ελεγχθούν.
6.Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ µε συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό.
7. Οι προσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των
οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του άρθρου 3 της
παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει
τιµές ή περιλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή
καταλείπει αµφιβολία ως προς την προσφερόµενη τιµή.
10. Προσφορές που θα περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί
των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα απορριφθούν.
11. Σε περιπτώσεις προϊόντων και 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.
ΆΡΘΡΟ 12 ∆ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη µειοδότη
(προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η
ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους από τριµελή Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε µε την υπ. αρ. 7813/31-12-2013 µε απόφαση της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.∆.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής
προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νοµιµότητας υποβληθέντων µε την προσφορά
δικαιολογητικών
Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 16-06-2014 και ώρα 11.00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που
αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία µπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή
εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ
απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσµες προσφορές, προκειµένου να επιστραφούν.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους
σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι
υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των προσφορών και των
δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτοµερή έλεγχο ως προς την
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του
άρθρου 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους

ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-6Υ5

της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό µε το οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζοµένων που έχουν
υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο
εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των οποίων οι φάκελοι
αποσφραγίσθηκαν.
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της
παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική
απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε τηλεοµοιοτυπία και στην οποία
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε τους
όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των
τεχνικών προσφορών µε τους όρους της παρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο
Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν
τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν αποδεκτοί σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά
το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογηµένο πρακτικό µε τις αποδεκτές και τις
τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε
τηλεοµοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σηµείωση : Τα αποτελέσµατα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να
αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου θα ακολουθεί µία
ενιαία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε
τηλεοµοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής.
4. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς και
ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση,
αποσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών προσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει,
ανακοινώνει τις προσφερόµενες τιµές.
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της
παρούσας µόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύµφωνα µε
την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται µε
σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των
λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς µετά την υπογραφή της
σύµβασης µε τον επιλεγέντα ανάδοχο.
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό µε το οποίο
γνωµοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιµές των αποδεκτών προσφορών σύµφωνα
µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των
διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της προµήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονοµική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλµατα που προκύπτουν από την τέλεση
µαθηµατικών πράξεων. ∆εσµευτική για τον προµηθευτή είναι η προσφορά µετά την τυχόν διόρθωση
των σφαλµάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής
Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον
διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή
αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισµό.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων προσφορών η
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Επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτήσει υπέρ της κατανοµής της προµήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται
για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες
προσφορές.
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχ ή για έκδοση της
σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαµβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν
απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στους
διαγωνιζόµενους προκειµένου να ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.
5. Όσοι από τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν πρόσβαση στις
προσφορές των λοιπών συµµετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των
οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν
καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.∆.
118/2007.
6. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους σε όλα τα ως άνω στάδια
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που
σχετίζεται µε προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµπλακεί µε
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης
(π.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωµοδοτεί αν
λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του
ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου
η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από
τον συγκεκριµένο προσφέροντα προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η
συµµετοχή του στην προετοιµασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν
παρά τα παραπάνω και µετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης,
γνωµοδοτεί υπέρ του αποκλεισµού του συγκεκριµένου προσφέροντα από την διαδικασία.

ΆΡΘΡΟ 13 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
•

1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την ανάδειξη
αυτού που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η
Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
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δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), στην οποία ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό και
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό ∆ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε ∆ιαδικασία εξυγίανσης.
(5) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
β.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό πρόσωπο πλην
Συνεταιρισµού (ηµεδαπό ή αλλοδαπό):
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-4) και β (περ. 1-2) της παρούσας παραγράφου
αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υποβάλλεται για τα
κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ)
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε., δ)νόµιµους εκπρόσωπους κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990,
σε περίπτωση που από το αρµόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω
κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) µε το
άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-07), προσκοµίζεται
σχετική βεβαίωση του αρµόδιου Εφετείου στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σηµείου της κατωτέρω στην
παρούσα παράγραφο σηµείωσης, µε την οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεµής
διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.
Σηµείωση : Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει
προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) και, επίσης,
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω
νοµοθετήµατος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο).
(4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής
διαχείρισης.
•

(5) Σε περίπτωση που από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του
νοµικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της παρούσας έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα
σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.).

(6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός:
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(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπό συνεταιρισµό και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρούσας
παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και της περίπτωσης
(2) του εδ. γ της παρούσας παραγράφου.
(3)Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπό συνεταιρισµό) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπό συνεταιρισµό).
(4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής
διαχείρισης.
(5) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
(6) Σε περίπτωση που από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του
Συνεταιρισµού στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της παρούσας έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας
παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα έγγραφα.
(7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προµηθευτών που
υποβάλλει κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου, για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση επικαλείται τη
δυνατότητα άλλων φορέων που δεν µετέχουν ένωσης µε αυτόν σχετικά µε την εκπλήρωση των
ελάχιστων προϋποθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, επαγγελµατικής και
τεχνικής ικανότητας, προσκοµίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους
φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται.
Σηµείωση:
• Σε περίπτωση νοµικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόµιµο
εκπρόσωπό του.
• Στις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής
• Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά
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από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή
δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας,
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριµένη ηµεροµηνία και
ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου
12 παρ. 1 της παρούσας σε δηµόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία και
σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόµενους των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν ως
απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους προς τους όρους
της προκήρυξης.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειµένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα
πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται, είτε
µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων,
τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την επιφύλαξη της ειδικής
δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την προσφορά τους και των διατάξεων
του άρθρου 38 του Π∆ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του Π∆ 118/2007.
•

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτοµερή έλεγχο πληρότητας και
νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό µε το οποίο εισηγείται σχετικά στην
Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά µε
την χαµηλότερη τιµή.

Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται µετά από έγγραφο
της Αναθέτουσας Αρχής µετά την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση
που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήµατος 5 ηµερών αποκλείεται
από τη διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόµενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο
(κατακύρωση στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά). Από τις
διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους
φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται
από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειµένου να
επαληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία.
Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν της
υποβολής των παραπάνω προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η µη πλήρωση των λόγων αποκλεισµού
της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου 6 παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης του παρόντος
διαγωνισµού δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του
παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και
δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει κατά τα ανωτέρω
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύµβασης - Εγγυήσεις
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την
σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συµµετέχοντες.
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Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση
τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη
παρέλευση των σχετικών προθεσµιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την
υπογραφή της σύµβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της
παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου
24 του Π.∆. 118/2007.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση προµηθευτών, η
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύµβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη µορφή της
Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του
εµπορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµπορικό Νόµο και να προσκοµίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει µε την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυµα
που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο της παρ.
11 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να
γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη
γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η οποία
θα περιλαµβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειµένου
υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην
Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, αυτός κηρύσσεται
έκπτωτος και µπορεί ν’ αποφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την
επόµενη χαµηλότερη τιµή ή η επανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση
λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση κάθε
ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή µία µόνο
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
ΆΡΘΡΟ 14 ∆ιοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και στις
προθεσµίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και
συνάδουν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
και Προσφυγών, που θα οριστεί µε απόφαση της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ και πρωτοκολλούνται.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα
Αρχή.
Ένσταση που υποβάλλεται χωρίς την προσκόµιση σχετικού παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.∆. 118/2007 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την κατάθεση
της προσφυγής της παρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν προβλέπεται η προσκόµιση παραβόλου.
Για την υποβολή ένστασης αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Εδεσσας.
ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού µπορεί να µαταιωθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
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2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγµατος
των οικονοµικών προσφορών, µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και να
αποφασιστεί η επανάληψή του από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν
έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 16 Υπογραφή Σύµβασης
1. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης –προσκοµίζοντας και τα
ανωτέρω στο άρθρο 13 παρ. 3 κατά περίπτωση προβλεπόµενα- το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο συµβατικός
χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο και από την
προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών
συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή
ή τροποποίηση, ο προµηθευτής προσκοµίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα
(π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο ∆.Σ., νέο νόµιµο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα
στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. Επίσης µπορεί ν’ αποφασισθεί η ανάθεση της σύµβασης στον
επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο περιπτώσεις η
απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση
κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
3. Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για το Ελληνικό ∆ηµόσιο από την Προϊσταµένη της ΙΖ΄
ΕΠΚΑ. ∆εν χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση των όρων της παρούσας
καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκοµίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της
σύµβασης επιστρέφεται στο ίδρυµα που την εξέδωσε µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης και των λοιπών εφαρµοζόµενων διατάξεων, και µετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου.
2. Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει στα γραφεία της ΙΖ’ ΕΠΚΑ στον αρχαιολογικό χώρο
των Αιγών, στη Βεργίνα Ηµαθίας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.Σε περίπτωση παράτασης ή µετάθεσης του χρόνου
παράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆.118/2007.Σε περίπτωση εκπρόθεσµης
παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007, άρθρο 26,32 και 34.
•

3. Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.∆.
118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση από τριµελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία
συστήνεται µε απόφαση της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του
Π.∆.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει τους απαραίτητους
ελέγχους παραλαµβάνει οριστικά τα υπό προµήθεια υλικά.

5. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου και των ειδών του άρθρου 3 της
παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας και την
υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του
Αναδόχου (περιλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλπ εξόδων µεταφοράς κ.α.). ∆εν προβλέπεται
τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και αφού ο Ανάδοχος προσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια,
καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.∆.
118/2007 και τη σύµβαση που θα υπογραφεί.
6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται
η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί
την προµήθεια υπό τους όρους της σύµβασης.
7. Οι ειδικότεροι και λεπτοµερείς όροι εκτέλεσης της προµήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη
σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.
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ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Κοινοποιήσεις – Ισχύουσα Νοµοθεσία
1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα υπογραφεί είναι η
Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόµενους
γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος.
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Το παρόν αναλυτικό τεύχος ∆ιακήρυξης µετά των Παραρτηµάτων αυτού (Α΄ - Β΄-Γ΄) εγκρίθηκε µε
την µε αρ. πρωτ. 3652/28-05-2014 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Προϊσταµένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο των εργασιών της αυτεπιστασίας (Υποέργο 1: «Επιλογή, επιστηµονική
τεκµηρίωση, ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου και υπηρεσιών») της Πράξης «∆ίκτυο
εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων» απαιτείται η προµήθεια
υπολογιστικού εξοπλισµού (Υποέργο 5: «Προµήθεια υπολογιστικού και διαδικτυακού
εξοπλισµού»), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Graphics
PC

2

Graphics
Apple
Laptop

3

4
5

6
7
8
9
10
11

12

Τσάντες
Laptop
Tablet

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Workstation Intel i7 4930 ή καλύτερο, 32GB RAM, 2xVGA 2
2GB min, 1x256GB SSD, 2xHDD≥2TB,
1xBluRay ±RW, MB up to 64GB RAM/ Raid 0-15/ USB 3.0/ Gbit Ethernet/ CrossFire or SLI
capable/ 2xPCI 16, Monitor 27" FHD/ HDMI/
DSub, Mouse, Keyborad, PSU ≥ 850W, 64bit
OS
Workstation iMac 27-inch: 3.2GHz , 16GB RAM, 3TB HDD
2
6030 ή καλύτερο µε Apple mouse keyboard
Προδιαγραφές (ή καλύτερα):
3
Οθόνη: ≥15.5" , 1366 x 768
VGA: Αυτόνοµη 2GB
CPU: Intel i7, 2 cores
RAM: 8GB, DDR3
HDD: SATA, 1TB, 5400rpm
DVD±RW
WebCam, WiFi, Ethernet, USB 2.0, USB 3.0,
HDMI, 64bit OS
Μεταφοράς 3

Intel Baytrail-T Z3740 Quad-Core CPU,
Windows 8.1 & Microsoft Office Bundle, 2GB
RAM, 64GB SSD, Keyboard Dock with USB 3.0
Connectivity, HD 10.1" IPS 1366 x 768 Touch
Display,
Software
Adobe CS6 Standard (Περιέχει Photoshop CS6,
Illustrator CS6, InDesign CS6)
3D Software
AutoDesk 3d Studio Max 2014 network license
3D Software
AutoDesk 3d Studio Max 2014 annual
subscription
CAD Software
AutoDesk AutoCad LT 2014 stand alone license
CAD Software
AutoDesk AutoCad LT 2014 annual subscription
Photo Camera Μεσαίου Φωτογραφική Μηχανή µεσαίου format. 31
Format
Megapixel Resolutio, 80mm f/2.8 HC Lens,
33.1 x 44.2mm CCD Sensor, 3.0" 24-Bit Color
LCD, True Focus and Absolute Position Lock,
16-Bit Color Definition, RAW 3FR File Format,
Compatible with H-System Components,
Phocus Software
Compact Camera
Ελάχιστες προδιαγραφές: 20x, 18.1MP, 3" LCD

2

2
1
1
2
2
1

1
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13

Mouse

14

USB Stick

15

Office suite

16

Antivirus

Screen, WiFi ή καλύτερα
Ποντίκι τεχνολογίας Laser, Ενσύρµατο, µε
σύνδεση USB και µέγιστη ανάλυση 3000 Dpi
USB 3.0 memory stick µε χωρητικότητα 32GB,
Read ≥18 MB/sec-Write ≥10 MB/Sec, Συµβατό
µε Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Mac
OSX, Linux
Microsoft Office Home and Student 2013 32bit/x64 Greek PKC, Windows/Mac OS
Προστασία για e-mails, spam, Trojan, firewall,
πακέτο που περιλαµβάνει 3 άδειες

3
6

7
2

Με την παράδοση του εξοπλισµού, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από
έγγραφο το οποίο θα περιλαµβάνει τύπο και σειριακό αριθµό για κάθε προϊόν που
παραδίδεται.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας,
διάρκειας ενός έτους κατ’ ελάχιστο ή όσο προβλέπει ο κατασκευαστής του προϊόντος
κατ’ ελάχιστο.
Το δελτίο αποστολής/ τιµολόγιο που θα τα συνοδεύει, θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
-- ηµεροµηνία και αριθµό φορτηγού
- το όνοµα του Αναδόχου (ή της εταιρείας)
- το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του
Ο ανάδοχος πρέπει να επιδεικνύει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα του
δελτίου αποστολής και του αναλυτικού καταγραφικού δελτίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΙΖ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΡΓΟ: «∆ΙΚΤΥΟ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ» (Κωδ. Πράξης
2013ΣΕ01480007), ΣΥΜΒΑΣΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθµ.Προκήρυξης 3653/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Graphics Workstation PC

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
2

3

Graphics Workstation
Apple
Laptop

4

Τσάντες Μεταφοράς Laptop

3

5

Tablet

2

6

Software

2

7

3D Software

1

8
9

3D Software
CAD Software

1
2

10

CAD Software

2

11

1

12

Photo Camera Μεσαίου
Format
Compact Camera

13

Mouse

3

14

USB Stick

6

15

Office suite

7

16

Antivirus

2

3

1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ηµεροµηνία
προσφέροντος

Σφραγίδα και υπογραφή

ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-6Υ5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

ΠΡΟΣ:
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 Ε∆ΕΣΣΑ
Υπόψη:
Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων
µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια
υλικών και την εκτέλεση εργασιών για τις
των έργων της ΙΖ΄ΕΠΚΑ στον Νοµό Ηµαθίας
ΕΡΓΟ: «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο
Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων».

Παρακαλώ να δεχτείτε την προσφορά µου για συµµετοχή στον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για
την προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου «∆ίκτυο Εικονικής
Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» µε Αρ. ∆ιακήρυξης: 3653/2014, ηµεροµηνία
διενέργειας διαγωνισµού: 16-06-2014 και ώρα 11:00.
Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ηµεροµηνία: …../…../2014
Ο Αιτών

(Όνοµα, Σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
--ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
--Ταχ. ∆/νση: Αριστοτέλους 16, 58 200 Ε∆ΕΣΣΑ
Πληροφορίες: Κ. Χρυσίδης
Τηλέφωνο: 2331092347, 2381024356
FAX: 2331092347, 2381024356
e-mail : izepka@culture.gr

Ε∆ΕΣΣΑ … / … / 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: …………

ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ: «∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»
(Κωδ. Πράξης 2013ΣΕ01480007)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στην Έδεσσα, σήµερα … / … / …… µεταξύ των συµβαλλοµένων, ήτοι:
α) Του πρώτου των συµβαλλοµένων, εφεξής αποκαλούµενο Εργοδότη - Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε την
επωνυµία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, που εδρεύει στην Έδεσσα (οδός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16 Τ.Κ. 58 200), όπως
εκπροσωπείται εν προκειµένω από την Προϊσταµένη κ. Αγγελική Κοτταρίδη, σύµφωνα µε την
ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 ενεργούσα εν δυνάµει για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εφεξής
και χάριν συντοµίας αποκαλουµένου ως «Αναθέτουσα αρχή-Εργοδότης» ,
Β) Του δευτέρου των συµβαλλοµένων, ………………… του…………….και της………………….. ,
κατοίκου ………………….., οδός………………….. αρ. ……, µε Α.Φ.Μ. ……………………., της ∆.Ο.Υ.
………………….., κατόχου του υπό στοιχεία …………………………………….δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας ή του υπό στοιχεία………………………………………..διαβατηρίου εκδοθέντος υπηκοότητας
………………………………………….από…………………………………..την…………………………….,
Ή (σ.σ. εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο) της ………..(οµόρρυθµης-ετερόρρυθµης-εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης ή Μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµης εταιρείας ή
ατοµικής κεφαλαιουχικής εταιρείας) µε την επωνυµία ………………………………………………..και υπό
τον
διακριτικό
τίτλο…………………………………………………,
εδρευούσης
στην………………………………..(οδός…………………………………..αρ…………..)νοµίµως
εκπροσωπουµένης και δη στο παρόν εκπροσωπουµένης από τ…………. …………………
του…………….και της………………….. , κατοίκου ………………….., οδός………………….. αρ. ……, µε
Α.Φ.Μ. ……………………., της ∆.Ο.Υ. ………………….., κατόχου του υπό στοιχεία
…………………………………….δελτίου
αστυνοµικής
ταυτότητας
ή
του
υπό
στοιχεία………………………………………..διαβατηρίου
εκδοθέντος
υπηκοότητας
………………………………………….από…………………………………..την………………………………
….,δυνάµει των ………(µνεία των σχετικών εγγράφων, ήτοι λ.χ. πρακτικό ∆Σ, ΓΣ, εταίρων, ΦΕΚ κ.λ.π.)
αποκαλουµένου εφεξής και χάριν συντοµίας ως «Ανάδοχος».
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‘Εχοντας υπόψη:
Την αρ. πρωτ.3652/28-05-2014 απόφαση της ΙΖ ΕΠΚΑ για την διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την: «προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού» και τη σχετική συνηµµένη σε
αυτήν ∆ιακήρυξη,
Την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
1.
Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και τη µε αρ………. απόφαση της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ
2.
µε την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού, η οποία
κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο .
Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
3.
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α’19)
Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού»
4.
5. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
• Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
(ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

6. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’/150), όπως ισχύει,
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο – ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συµβαλλόµενο «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα
(α) στη µε αρ. ..... ∆ιακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου (που όλα ενσωµατώνονται και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµβάσεως (Παραρτήµατα I και II αντίστοιχα),
(γ) στην κείµενη νοµοθεσία και
(δ) στη µε αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», δια του εδώ νόµιµου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται την
εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. Ευρώ
(………….€) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού του …………… ευρώ (………….€) συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%, µε τους εξής όρους και συµφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της σύµβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες
αποτυπώνονται στο Παράρτηµα I της παρούσας σύµβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων
(πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες εφάπαξ. Ενδεικτικά θεωρείται ότι
ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προµηθευόµενα αγαθά ανταποκρίνονται
στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήµατος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές
και τα λοιπά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωµατώνεται στο Παράρτηµα II της
παρούσας σύµβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. Τα αγαθά πρέπει να είναι
κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την
ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας
κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του
Αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µέχρι το τέλος της σύµβασής του (ένα (1) µήνα από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης) από την παράδοση και οριστική παραλαβή των υπό
προµήθεια ειδών, καθώς και από την εκτέλεση των συµφωνηθέντων εργασίων, εγγυάται πλήρως και
ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» των προµηθευόµενων αγαθών και ευθύνεται απεριόριστα έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγµατικό, ή νοµικό ελάττωµα, ή
διαπιστωθεί έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προµηθευτή είναι
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η άµεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα, ή έλλειψη
των συνοµολογηµένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πληµµελώς.
ΆΡΘΡΟ 2
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα,
οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα
εκτέλεση της τµηµατικής µεταφοράς και προµήθειας των απαιτούµενων υλικών καθώς και την άµεση
αντικατάσταση όποιων εξ αυτών είναι ελαττωµατικά.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προµήθειας όλα τα απαιτούµενα µέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν
άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα,
εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας.
Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των
ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει
εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν
οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία.
5 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν
άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα,
εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση των εργασιών. Όλες
οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε
απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε
ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω
συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισµού του παρόντος έργου µε τα υπόλοιπα
υποέργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να
συνεργάζεται µε όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του αρχαιολογικού χώρου και να λαµβάνουν
από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς
να παρεµποδίζεται η εντός του αρχαιολογικού χώρου εκτέλεση των εργασιών του έργου και η
κυκλοφορία του προσωπικού.
ΆΡΘΡΟ 3
Τίµηµα
1. Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
προµήθειας (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης (Παράρτηµα II) ..................................€
(ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23%.
2. ∆εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
3. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως
αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα
προµηθεύσει τα υλικά. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για
την ολοκλήρωση της προµήθειας, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του
προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς,
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διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης,
απόσβεσης µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισµών, έξοδα εκτελωνισµού εισαγόµενων υλικών
και µηχανηµάτων, καταµετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς το εργοτάξιο του ανακτόρου των
Αιγών και προς τις τελικές θέσεις των υπό προµήθεια αγαθών, δαπάνες αποζηµιώσεως ζηµιών στο
προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθµίσεων, των πάσης φύσεως
δοκιµών των εργασιών, υλικών και µηχανηµάτων που ενσωµατώνονται, τις δαπάνες καθαρισµού του
εργοταξίου µετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της
παρούσας, µε µοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ.
4. Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της
παρούσας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα
στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ∆ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού
του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε
λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός
του για το υπόλοιπο ποσό.

ΆΡΘΡΟ 4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε στην Αναθέτουσα Αρχή την
υπ’ αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µε ηµεροµηνία …………. της
Τράπεζας ....................... συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του
συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα
οριζόµενα στο Π∆ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος …………….
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσµεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά µετά από κάθε τµηµατική παράδοση σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Για την ως άνω σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 8 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 8, 9 και 10 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόµισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.∆.118/2007,
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 5
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσµίες
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει, παραδώσει το σύνολο των υπό προµήθεια υλικών στον
προβλεπόµενο χώρο, εντός του χρόνου που δηλώνει µε την τεχνική προσφορά του, ο οποίος δεν
µπορεί να είναι πέρα του χρονικού διαστήµατος του ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για
υπογραφή της σύµβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.∆.
118/2007, το αργότερο 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της
κατακύρωσης – ανάθεσης.
2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να µεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγµένες
από τους επιβλέποντες θέσεις, εντός του προβλεπόµενου χώρου, από την Ανάδοχο, έχοντας λάβει
όλες τις αναγκαίες προεργασίες, µε δική του ευθύνη και έξοδα µεταφοράς.
3. Στο τέλος της παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης της εργασίας θα γίνεται οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του τµήµατος, από την αρµόδια Επιτροπή.
4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης των εργασιών µπορεί µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς
αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
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συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης/εργασίας, τα
αγαθά/εργασία δε θα γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας,
µέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά τουλάχιστον µία (1) εργάσιµη ηµέρα
νωρίτερα, για κάθε ένα από τα προβλεπόµενα τµήµατα.
6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση
επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του
συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα
συµφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης µέρους ή όλου του εξοπλισµού σε χώρο του Αναδόχου
και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεµατοφυλακής
7. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της
µέχρι την πλήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει
ο χρόνος εγγύησης.
8. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΆΡΘΡΟ 6
Παραλαβή Υλικών - Προθεσµίες
1. Η παραλαβή των αγαθών, κατά την προσκόµισή τους γίνεται από τριµελή Επιτροπή Παραλαβής
κατόπιν της παράδοσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας και πριν από την πληρωµή
(συµπεριλαµβανοµένης της εξόφλησης) σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προµήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, µε πλήρη γνώση του τρόπου παράδοσης ή
εφαρµογής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση µε
µακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α
«Τεχνικές Προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες» του τεύχους της ∆ιακήρυξης µε αρ.
3653/2014
4. Η Επιτροπή της παρ. 1 καθώς και οι υπεύθυνοι µηχανικού του έργου διενεργούν τους ανωτέρω
ελέγχους (επιµέτρηση ποσοτήτων, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών κλπ).
5. Μετά τη διενέργεια του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) µε βάση τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ελέγχων.
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προµηθευόµενα αγαθά, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύµβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.∆. 118/2007.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στον Ανάδοχο.
8. Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραλαµβάνει τα υπό προµήθεια υλικά και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που ορίζονται ανωτέρω, τµηµατικά, βάσει των
τµηµατικών παραδόσεων εκ µέρους του Αναδόχου όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Συγκεκριµένα η Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των
σχετικών πρωτοκόλλων εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την
προθεσµία της παρ. 9 του άρθρου 7 της παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει
από την ηµεροµηνία που η επιτροπή της παρ. 1 είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 28 και οι προθεσµίες του πρώτου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007, καθώς και οι προθεσµίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της µε
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αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας όπως προστέθηκε µε τη µε αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όµοια.
ΆΡΘΡΟ 7
Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των αγαθών, µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται µε την απόφαση αυτή.
Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου ο δε
προµηθευτής θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της
αντίστοιχης συµβατικής αξίας.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 8
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση-αντικατάσταση
Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω άρθρα 5 και 7 της παρούσας αντίστοιχα,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιµο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 32
του Π.∆. 118/2007.
ΆΡΘΡΟ 9
Τρόπος και Χρόνος Πληρωµής- ∆ικαιολογητικά
1. Η καταβολή του τιµήµατος του άρθρου 3 της παρούσας στον Ανάδοχο θα γίνει µε την
καταβολή αυτού σύµφωνα µε το παρόν άρθρο µετά την οριστική παραλαβή κάθε µέρους των υπό
προµήθεια υλικών σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.
2. Η πληρωµή του τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.
Στις παραπάνω πληρωµές συµπεριλαµβάνεται η συµβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο
αναλογών ΦΠΑ.
3. Για τις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 6 σύµφωνα µε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
Β) δελτίο αποστολής για κάθε τµηµατική παράδοση των υλικών
Γ) τιµολόγιο του προµηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και εξοφλητικά
απόδειξη του προµηθευτή ,εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
∆) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
στην καθαρή αξία των τιµολογίων (4% για την προµήθεια υλικών) . Για την παρακράτηση δίδεται
σχετική βεβαίωση. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει κράτηση 0,10% στην καθαρή αξία της
σύµβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
ΆΡΘΡΟ 10
Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 11
Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το
δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά
που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια
που του ανατέθηκε.
ΆΡΘΡΟ 12
Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της
υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του
Έργου ή του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 13
Αντίκλητος
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται
εγγράφως στον νόµιµο εκπρόσωπο του άλλου µέρους.
ΆΡΘΡΟ 14
Γλώσσα Επικοινωνίας
Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται
στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης
απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη
και ευθύνη του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 15
∆ωσιδικία – Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει
από την παρούσα έχουν τα ∆ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Έδεσσας).
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ΆΡΘΡΟ 16
1. Η παρούσα Σύµβαση µε τα παραρτήµατα αυτής (I και II) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών.
Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ
5764/2013 ∆ιακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης.
3. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί
να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον.
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις
και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΆΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση όρων της σύµβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο
έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24
του Π.∆. 118/2007.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από
τα συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω πέντε (5) πρωτότυπα το ένα παραµένει στην IZ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων και ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος. Τα τρία άλλα αποστέλλονται µε ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 6 παρ. 1 της παρούσας το ένα, το δεύτερο
στην κατά τόπον αρµόδια Υ.∆.Ε.

ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Η Προϊσταµένη της ΙΖ’ ΕΠΚΑ

………………………

ΚΟΤΤΑΡΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ

[συµπληρώνεται

το

Αρχαιολόγος

αναδόχου

επωνυµία

ή

ονοµατεπώνυµο
του

του

νοµικού

προσώπου/ένωσης και του νοµίµου εκπροσώπου
αυτών και τίθεται υπογραφή]

