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Πξνκήζεηα Δηδψλ Τπφδεζεο γηα ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Α΄ θαη Β΄
Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 8.000,00€ κε Φ.Π.Α. ή 6.451,62 € άλεπ Φ.Π.Α. 24% (ή ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ)
Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: Σκεκαηηθή Παξάδνζε έσο 31-12-2016 θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
Με δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε, ή κεγαιχηεξε πνζφηεηα, θαηά
πνζνζηφ έσο 15% ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ έσο 50%

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Ζκεξνκελία

Ζκέξα

Ώξα
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ΣΡΗΣΖ
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Ζ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπ16PROC005334317
2016-11-03
γθξφηεζεο, πξνζθαιεί νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Α΄ θαη Β΄, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο
έσο 15% ζην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:

ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Έρνληαο ππφςηλ:
1. Σν Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α’/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/η.Α’/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σν άξζξν 37 ηνπ Ν.4320/2015 (ΦΔΚ29/Α΄/19-03-2015) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ». φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
4. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α-112)., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
5. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4013/2011(Φ.Δ.Κ. 204/η. Α/15.9.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ- Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) –
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ
παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ λ. 4072/2012(Φ.Δ.Κ. 86/Α/11.4.2012) θαη πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.4146/2013(Φ.Δ.Κ. 90/ Α/18.4.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
7. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26-03-2014).
9. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/15-9-2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Ν.
4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α’/2012) «Δπηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο»
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ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/ η. Α΄/1994) «Αχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, ζχλαςε δαλείσλ, ππφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δεκηνπξγία ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πζηεκαηηθήο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή (Άπινη Σίηινη) θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/η. Α/12.11.2012) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη
ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
12. Σν Ν.4172/2013(ΦΔΚΑ167/23-07-2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο
ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
13. Σνλ Ν.4375/2016 (ΦΔΚ 51/η.Α/03-04-2016 “Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L180/29.06.2013),
δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
14. Σν Ν.4412/2016, (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) πεξί «Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
15. Σελ παξ. 10, ηνπ άξζξ. 6, ηνπ Ν.4412/2016, (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/08.08.2016) πεξί «Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
16. Σν

Π.Γ.

102/2012

(Φ.Δ.Κ.

169/Α΄/03.09.2012

θαη

δηφξζσζε

ζθαικάησλ

Φ.Δ.Κ.

176/Α΄/13.9.2012) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
17. To άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α’/2005).
18. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α’/2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
19. Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116/Α’/1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο
ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ».
20. Σν Π.Γ. ππ’ αξηζκ. 24, γηα χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ΦΔΚ 20/27-01-2015, Α΄.
21. Σν Π.Γ. ππ’ αξηζκ. 25, γηα ην Γηνξηζκφ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ, ΦΔΚ 21/27-01-2015, Α΄.
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22. Σν Π.Γ. 82/2011 (Α΄-298) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη
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Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ».

23. Σν Π.Γ. 69/2015 (ΦΔΚ 113/Α/21-09-2015) «Γηνξηζκφο ηνπ Αιέμηνπ Σζίπξα ηνπ Παχινπ Αξρεγνχ
ηνπ θφκκαηνο ηνπ “πλαζπηζκνχ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο” (Τ.ΡΗΕ.Α.), σο Πξσζππνπξγνχ».
24. Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α’/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
25. Σελ ππ’ αξηζκ. Π1/2380/2012 (Φ.Δ.Κ. 3400/Β΄/20.12.2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Κ.Τ.Α. ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ – Δζληθήο Άκπλαο – Δζσηεξηθψλ - Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ – Τγείαο –
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε – Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.
26. Σελ ππ’ αξηζκ. 16.1/12958 (ΦΔΚ 531/Τ.Ο.Γ.Γ./10-10-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Γηνξηζκνχ ηεο Καξαγγειή Αλζνχιαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο».
27. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ136/20.03.2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ» (ΦΔΚ 389/21-03-2015/Β΄).
28. Σελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Υνπιηαξάθε Γ. θαη
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θ. Υαξίζε Α., κε αξηζκφ 134453 πνπ αθνξά
«Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ» (ΦΔΚ
2857/η.Β’/28.12.2015).
29. Σελ ππ’ αξηζκ.2/19.05.2016 (ΦΔΚ 1410/19-05-2016) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θ. Ησάλλε Μνπδάια «Έλαξμε Λεηηνπξγίαο ηεο
Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο.
30. Σε κε αξηζκ. πξση. ΣΠ1/8633/30-12-2015 (ΦΔΚ 2885/Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο
Πξψηεο Τπνδνρήο.
31. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ /Φ.18/Οηθ.21526/04-11-2011 (ΑΓΑ: 45ΒΜΥ-Χ1Β) «πγθξφηεζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε (άξζξν 26 ηνπ λ.
4024/2011).
32. Σελ ππ’ αξ. πξση. ΣΠ1/533/19-01-2016 (ΑΓΑ: ΦΞΘΗ465ΦΘΔ-ΑΑΦ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πεξί «χζηαζεο - πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο νηθνλν-
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κηθνχ έηνπο 2016». Γηα ηελ παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αξκφδηα είλαη ε 3ε Δπηηξνπή Αμη-
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νιφγεζεο.

33. Σελ κε αξηζκ. πξση.:ΣΠ1/530/19-01-2016 (ΑΓΑ: 7Ε47465ΦΘΔ-ΓΖΛ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε χζηαζε -πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016.
34. Σελ κε αξηζκ. πξση.:ΣΠ1/531/19-01-2016 (ΑΓΑ:6Σ62465ΦΘΔ-Ε5Σ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε «χζηαζε – πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
παξαιαβήο αγνξαδφκελσλ εηδψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016»
35. Σελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/2010) Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
36. Σελ ππ’ αξηζκ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΔΚ 431/Β/07.05.1998) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα

πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
37. Σε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) κε Αξηζκφ 117/2009, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο.
38. Σελ ππ' αξηζκ. 12104/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ &
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (Φ.Δ.Κ 781/’Β/28-03-2014).
39. Σνπ ππ’ αξηζκ. Γ.Τ. απφ 16/03/2011 Δγρεηξηδίνπ Δπηιέμηκσλ Καλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο «Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ» απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
40. Σελ ππ’ αξηζκ. 16859/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ355(Φ.Δ.Κ.947/Β/15-04-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πεξί «πγρξεκαηνδφηεζε
ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε σο Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο (Programme
Operator) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2 (Πξφγξακκα «απφ θνηλνχ» κε ηηο δφηξηεο ρψξεο ) κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αζχινπ θαη ηεο Μεηαλάζηεπζεο», πνπ πινπνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) πεξηφδνπ 2009-2014 θαη απφ Δζληθνχ Πφξνπο.»
41. Σνλ απφ 18-01-2011 «Καλνληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ
2009-2014» ("Regulation on the implementation of the European Economic European (EEA)
Financial Mechanism 2009-2014"), φπσο απηφο πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Υξεκαηνδνηηθνχ
Μεραληζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 8.8 ηνπ Πξσηνθφιινπ 38b ηεο ζπκθσλίαο ΔΟΥ, ηξνπνπνηήζεθε
θαη έθηνηε ηζρχεη.
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42. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8000/20/44/7-ιβ’/21-04-2016 “Έληαμε θαη πγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνθα-

16PROC005334317 2016-11-03

ζνξηζκέλεο Πξάμεο #5 (predefined project #5) κε ηίηιν: «Χρημαηοδόηηζη ηοσ κόζηοσς λειηοσργιάς ηων δσο κινηηών μονάδων πρώηης σποδοτής (α και β) ηης Υπηρεζίας Πρώηης Υποδοτής»
θαη Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ «Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο GR06 (Πξφγξακκα
«απφ θνηλνχ» κε ηηο δφηξηεο ρψξεο) κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ αζχινπ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο», ηεο πξνγξακκαηηθήο ελφηεηαο: «Θεζκηθφ
Πιαίζην ζηνλ Σνκέα ηνπ Αζχινπ θαη ηεο Μεηαλάζηεπζεο», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
πφξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) πεξηφδνπ 2009 - 2014 θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.

43. Σελ ππ’ αξηζκ. 468 θαη κε αξηζκ. πξση. 48770 απφ 11-05-2016 απφθαζε έληαμεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2016, ζηε ΑΔ 050/8 ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θ. Αι. Υαξίηζε.
44. Σν εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (ΥΜ
ΔΟΥ) «Υξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (Δλάξηζκνο ζην ΠΓΔ: 2016Δ05080001).
45. Καη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ αλσηέξσ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.
46. Σν γεγνλφο φηη ε ζχκβαζε δελ πξνθαιεί ελδνθνηλνηηθφ ελδηαθέξνλ.
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16PROC005334317ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
2016-11-03Α΄

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Γηαγσληζκφο

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο

Σφπνο παξάδνζεο

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ππ’ αξηζκ. 70/2016
Πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα :
ΤΠΟΔΡΓΟ 1 : Κηλεηή Μνλάδα Α΄ άκνπ
ΤΠΟΔΡΓΟ 2 : Κηλεηή Μνλάδα Β΄ Λέζβνπ
Γηα ην Τπνέξγν 1, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ
εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Α΄ ζηε άκν, γηα ην Τπνέξγν 2, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Β΄ ζηε Λέζβν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Σει:2109285130).

Υξφλνο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ

Έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 (κε ηκεκαηηθή παξάδνζε θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή)

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ

Ζκ/λία : 22/11/2016
Ζκέξα : ΣΡΗΣΖ
Ώξα : 11:00π.κ.

Υξφλνο ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ

Ζκ/λία : 22/11/2016
Ζκέξα : ΣΡΗΣΖ
Ώξα : 10:00π.κ.
8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ ή
6.451,62 € άλεπ Φ.Π.Α. 24%

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε

Καη ζπγθεθξηκέλα :
ΤΠΟΔΡΓΟ 1: 4.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ή
3.225,81 € άλεπ ΦΠΑ 24%
ΤΠΟΔΡΓΟ 2: 4.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ή
3.225,81 € άλεπ ΦΠΑ 24%

Πξνυπνινγηζκφο πνπ βαξχλεη

Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην
Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ
ΔΟΥ) θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ
(ΑΔ 050/8 θαη Δλάξηζκνο ζην ΠΓΔ: 2016Δ05080001)

Αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

Ζ 3ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (ΣΠ1/533/19-01-2016
Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ΑΓΑ: ΦΞΘΗ465ΦΘΔ-ΑΑΦ)
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16PROC005334317
Δθαηφλ2016-11-03
είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ

Γηάξθεηα ηζρχνο
πξνζθνξψλ

δηαγσληζκνχ

Κσδηθνί CPV

18810000-0,18800000-7,18820000-3,18813200-3
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16PROC005334317ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
2016-11-03B΄

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΚΛΖΖ

1. Αλαζέηνπζα Αξρή
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο / Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξφζθιεζε, έρνπλ:
• Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ
Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.
• Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο.
• Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ
εθφζνλ πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθ ηνπ Νφκνπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο
Γηαθήξπμεο.
3. Καηάζεζε Πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο, ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο
θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ή
αληηπξνζψπνπο ηνπο, πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιινπλ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο πξνο απηνχο θαη απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
4. Ηζρχο Πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ
παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
5. ηέξεζε Γηθαηψκαηνο πκκεηνρήο
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε πξφζθιεζε:
• Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο παξνχζεο
(Δηδηθνί Όξνη Πξφζθιεζεο – Γηθαίσκα πκκεηνρήο).
• Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
• Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ
αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
• Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.
6. Αληηθείκελν πξφζθιεζεο
Σν αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Α΄ θαη Β΄, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 (Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά – Τπνβνιή Πξνζθνξψλ Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο / ΠΗΝΑΚΑ 1.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : Δίδε ππφδεζεο, γηα ην Τπνέξγν 1 ή 2). Σν θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο θαη ε Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε κε πξνζαχμεζε πνζφηεηαο ζε πνζνζηφ 15%, είηε κε
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κείσζε ηεο πνζφηεηαο ζε πνζνζηφ 50%, πάληα φκσο εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο θαη ρσξίο
λα κεηαβάιιεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο αλά κνλάδα, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο,
θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
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7. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε νθηψ ρηιηάδεο επξψ (8.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (24% ή ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ) θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ
85% απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) θαη θαηά
πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΑΔ 050/8 θαη Δλάξηζκνο
ζην ΠΓΔ: 2016Δ05080001).
Ζ πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ, είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν (2) Τπνέξγα θαη δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ππνέξγν θαη κέρξη ην ζχλνιν απηψλ (κέρξη δχν ππνέξγα). Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ην
ζχλνιν ησλ πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ αλά ππνέξγν είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη θαη δελ ηηο θαιχπηνπλ πιήξσο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν).
ΤΠΟΔΡΓΟ 1: Πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηελ Κηλεηή Μνλάδα Α΄ (άκνπ) κε πξνυπνινγηζκφ
ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (4.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (24% ή
ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ) θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη
ΤΠΟΔΡΓΟ 2: Πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηελ Κηλεηή Μνλάδα Β΄ (Λέζβνπ) κε πξνυπνινγηζκφ
ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (4.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (24% ή
ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ηεο έδξαο ηνπ αλαδφρνπ) θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ .
χλνιν θξαηήζεσλ:
Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο
8. Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ
Ζκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε Σξίηε, 22/11/2016 θαη ψξα 11:00π.κ.
9. Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Χο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ε Σξίηε, 22/11/2016 θαη έσο ψξα 10:00π.κ. Οη
πξνζθνξέο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
Α. Σαρπδξνκηθψο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά/courier:
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ ΤΠΤΣ
ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ Σξίηε, 22/11/2016 θαη έσο ψξα 10:00π.κ. θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά
παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο ηαρπδξνκηθήο εηαηξίαο ή ηεο εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξάο κε επδηάθξηηε
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα παξαιαβήο.
Ζ απνζηνιή ζα γίλεη ζηε Γηεχζπλζε:

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο
πγγξνχ 83, Αζήλα 11745
Τπφςε: Πξνέδξνπ 3εο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
Σει.: 210-9285120
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Β. Ηδηνρείξσο
Σν αξγφηεξν έσο ηελ Σξίηε, 22/11/2016 θαη έσο ψξα 10:00π.κ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ρνξεγεζεί απφδεημε παξαιαβήο κε εκεξνκελία θαη ππνγξαθή απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο
Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ν νπνίνο παξαιακβάλεη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ
Τπεξεζία δέρεηαη ην θνηλφ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 09:00-17:00 ζηελ αθφινπζε
δηεχζπλζε:
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο
πγγξνχ 83, Αζήλα 11745
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ (1νο φξνθνο)
Σει.: 210-9285120
Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ, νξίδεηαη ε εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, δε γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γελ ιακβάλνληαη ππφςε:
 Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX
 Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά
 Πξνζθνξέο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα
10. Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά – Τπνβνιή Πξνζθνξψλ
Θα θαηαηεζεί έλαο (1) εληαίνο Φάθεινο Πξνζθνξάο, ζηνλ νπνίνλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά
ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη
δχν (2) επηκέξνπο, μερσξηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, πην ζπγθεθξηκέλα:
 θξαγηζκέλν θάθειν μερσξηζηφ, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ νπνίνλ ζα αλαγξάθνληαη, ηα ζηνηρεία ηνπ
δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη
 θξαγηζκέλν θάθειν μερσξηζηφ, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»
θαη ζηνλ νπνίνλ ζα αλαγξάθνληαη, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο επηζπκεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θαη γηα ηα
δχν Τπνέξγα, ζα θαηαηεζνχλ δχν (2) μερσξηζηνί Φάθεινη Πξνζθνξάο, έλαο γηα θάζε ππνέξγν.
10.1 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
i.

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ θαη ν λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ζα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:
 Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν
73 ηνπ Ν.4412/2016.
 Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 18, ηνπ Ν. 4412/2016,
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
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λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκ16PROC005334317
2016-11-03
βάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο α
























παξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.
Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,
πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ).
Γελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο
δφιηαο ρξενθνπίαο.
Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή φηη έρεη πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο (γηα ηα θπζηθά πξφζσπα) θαη δηαζέηεη ζρεηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα.
Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο λα
πξνζθνκίζεη γηα ηε ζχλαςή ηεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα.
Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη είλαη
ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα αγνξαλνκηθνχ
θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
πλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ
έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή.
Πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθ ηνπ Νφκνπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηεο
δηαθήξπμεο.
Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
ππαλαρψξεζήο ηεο.
Θα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ππφςε
ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.
Δθρσξεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε δηθαίσκα πιήξνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ (ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, δηάζεζεο ζε ηξίηνπο θιπ).
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ε πεξίπησζε νομικών προσώπων ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινπλ:
 Οη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.
 Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
 Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.
 ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.

16PROC005334317 2016-11-03

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.:
 ΦΔΚ ζχζηαζεο.
 Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ, κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη
κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ
ππάξρεη).
 ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί, ην πξαθηηθφ Γ.. εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
 Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Δ.Π.Δ. πεξί
έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε
(εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη
ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο.
 Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Β. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ., Δ.Δ.:
 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
 Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν
κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο.
Γ. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Γ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Δ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο:
 Σα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπ
 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
η. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν: θαηαζέηεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.
Ε. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη, επηπιένλ ησλ επηκέξνπο απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, λα θαηαζέζεη:
 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ
πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο).
 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο:
-ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη ζην Γηαγσληζκφ,
 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φπνπ:

ii.
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-λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/Κνηλνπξαμία,
16PROC005334317
2016-11-03
-λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο
ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,
-λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ
ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader),
-λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε
ηνπ Έξγνπ,
-λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία επίζεο πξνζθνκίδεηαη) θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
Ζ. Γηα ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο.
iii.

Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. Σν Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη
ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη:
 Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
 Α.Δ., πλεηαηξηζκνί: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή
πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.
 Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ.: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο.
 Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο: πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο.

iv.
Έλνξθε βεβαίσζε
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε
πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν.
ηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα
νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην
Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο».
v.

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO 9001/2008 ή ISO14001:2004 ή ΔΛΟΣ
1801/OHSAS18001 ή ηζνδχλακα.

vi.
Σνλ πίλαθα «ΠΗΝΑΚΑ 2. ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ»
πνπ αθνινπζεί, γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ (1 ή 2) γηα ην νπνίν ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα θαηαζέζεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ. Ο Πίλαθαο ζα πξέπεη πξψηα λα ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε ΝΑΗ ζε ΟΛΑ ηα πεδία
ηεο ζηήιεο «Απάληεζε», αθνχ ηα ηερληθά ραξαθηεξίζηεθα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ είλαη φια
ππνρξεσηηθά. «χκθσλε» κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζεσξείηαη ε πξνζθνξά πνπ έρεη ΝΑΗ
ζηελ Απάληεζε φισλ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. ηε ζηήιε
«Παξαπνκπή», ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί -πξναηξεηηθά- λα παξαπέκςεη ζε θσηνγξαθίεο ή θπιιάδηα
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θ.η.ι. ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Σν ζρεηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, θπιιάδηα θ.η.ι.) ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλν απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ζηε ζηήιε παξαπνκπή λα κπαίλεη ν ζρεηηθφο αξηζκφο.
ηε ζπλέρεηα ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα ππνγξάςεη θαη ζα
ζθξαγίζεη (κε ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο), ηνλ Πίλαθα Απαηηήζεσλ θαη πκκφξθσζεο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.
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ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο επηζπκεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά θαη γηα ηα δχν (2)
Τπνέξγα (1 θαη 2) πξέπεη λα θαηαζέζεη ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα μερσξηζηά γηα ην θάζε Τπνέξγν θαη ζε
δηαθνξεηηθφ θάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο», ζπκπιεξψλνληαο θαη ππνγξάθνληαο ηνλ θάησζη πίλαθα «ΠΗΝΑΚΑ 2. ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ» πνπ αθνινπζεί, γηα
ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 θαη γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 2.

ΤΠΟΔΡΓΟ 1
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΖΖ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ Α΄ (ΑΜΟΤ)
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ
Υξεκαηνδνηηθφο Μεραληζκφο Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ 85%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 4.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 24%

ΠΗΝΑΚΑ 1.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Δίδε ππφδεζεο
Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Γηα
ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζεκάλζεσλ CE, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. εκεηψλεηαη φηη, ν αθξηβήο αξηζκφο
ησλ κεγεζψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ππφδεζεο (αλδξηθά, γπλαηθεία ή παηδηθά) ζα γίλεη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο (Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Σει.210
9285130).

Α/Α

Α.1

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 18810000-0,18800000-7,18820000-3,18813200-3
ΤΠΟΔΗΗ
ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ
140
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ
ΕΔΤΓΟ
Α.1.1
-Παπνχηζηα αζιεηηθνχ ηχπνπ θαη
ΑΘΛΖΣΗΚΑ
λα θιείλνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία
ΑΝΓΡΗΚΑ
(ηχπνπ velcro)
/ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ
- Καηαζθεπαζκέλα απφ δεξκαηίλε
ή απφ πνιπνπξεζάλε (PU)
- Να είλαη νξζνπεδηθά –αλαηνκηθά,
αεξηδφκελα, αληηνιηζζεηηθά, καιαθά θαη άλεηα
- Μεγέζε δηάθνξα(απφ 39 έσο 45
γηα αλδξηθά)θαη(απφ 36 έσο 40 γηα
γπλαηθεία)
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Α.2 ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ
90
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ
ΕΔΤΓΟ
ΠΑΗΓΗΚΑ

Α.3

ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ

ΑΘΛΖΣΗΚΑ

120

ΑΓΗΟΝΑΡΔ
UNIISEX
(ΟΥΗ Γηραισηή)

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΑΞΗΑ
(ΦΠΑ 24% ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ)

ΕΔΤΓΟ

-ε δηάθνξα ρξψκαηα
Α.2.1
-Παπνχηζηα αζιεηηθνχ ηχπνπ θαη
λα θιείλνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία
(ηχπνπ velcro)
- Καηαζθεπαζκέλα απφ δεξκαηίλε
ή απφ πνιπνπξεζάλε (PU)
- Να είλαη νξζνπεδηθά –αλαηνκηθά,
αεξηδφκελν, αληηνιηζζεηηθά, καιαθά θαη άλεηα.
- Μεγέζε δηάθνξα
- ε δηάθνξα ρξψκαηα
Α.3.1
- Με θανπηζνχθ ή ιάζηηρν ή πιαζηηθφ ή gel
- Μαιαθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε θαιή
πξφζθπζε, αληηνιηζζεηηθέο
-Λνπξάθη κε ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ
ή κε χθαζκα
- ε δηάθνξα κεγέζε (απφ 30 έσο
45)
- ε δηάθνξα ρξψκαηα
350 ηεκάρηα

4.000,00€

Σα αλσηέξσ ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο θαη εμειηγκέλεο θαηαζθεπήο, θαζψο επίζεο θαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.
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ΠΗΝΑΚΑ 2 : ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Τπνςήθηνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θάησζη Πίλαθα θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθξαγηΤΠΟΔΡΓΟ 1 – ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ
ΑΠΑΗΣΖΖ

1.

Α.1

Α.1.1

ΝΑΗ

2.

Α.2

Α.2.1

ΝΑΗ

3.

Α.3

Α.3.1

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ

ζκέλν Τπνθάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν Δίδνο θαη νη Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΖΖ (Πξνεγνχκελνο πίλαθαο)
Δηλώνω σπεύθσνα όηι :





Σα αλσηέξσ ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα .
Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα. Θα θέξνπλ ζήκαλζε CE (κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο).
Απνδέρνκαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αθφκα θη αλ έρσ παξαιείςεη ηελ απάληεζε ΝΑΗ ζε θάπνηεο απαληήζεηο.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ
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ΤΠΟΔΡΓΟ 2
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΖΖ: ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ Β΄ (ΛΔΒΟΤ) ΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ
Υξεκαηνδνηηθφο Μεραληζκφο Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ 85%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 4.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 24%

ΠΗΝΑΚΑ 1.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : Δίδε ππφδεζεο
Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Γηα
ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζεκάλζεσλ CE, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. εκεηψλεηαη φηη, ν αθξηβήο αξηζκφο
ησλ κεγεζψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ππφδεζεο (αλδξηθά, γπλαηθεία ή παηδηθά) ζα γίλεη θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Σει.210
9285130).
Α/Α

Β.1

Β.2

Β.3

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 18810000-0,18800000-7,18820000-3,18813200-3
ΤΠΟΔΗΗ
ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ
140
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ
ΕΔΤΓΟ
Β.1.1
-Παπνχηζηα αζιεηηθνχ ηχπνπ θαη
ΑΝΓΡΗΚΑ
ΑΘΛΖΣΗΚΑ
λα θιείλνπλ κε απηνθφιιεηε ηαη/ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ
λία (ηχπνπ velcro)
-Καηαζθεπαζκέλα απφ δεξκαηίλε
ή απφ πνιπνπξεζάλε (PU)
-Να είλαη νξζνπεδηθά –αλαηνκηθά,
αεξηδφκελα, αληηνιηζζεηηθά, καιαθά θαη άλεηα
-Μεγέζε δηάθνξα(απφ 39 έσο 45
γηα αλδξηθά)θαη(απφ 36 έσο 40
γηα γπλαηθεία)
-ε δηάθνξα ρξψκαηα
ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ
90
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ
ΕΔΤΓΟ
Β.2.2
ΠΑΗΓΗΚΑ
ΑΘΛΖΣΗΚΑ
-Παπνχηζηα αζιεηηθνχ ηχπνπ θαη
λα θιείλνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία (ηχπνπ velcro)
-Καηαζθεπαζκέλα απφ δεξκαηίλε
ή απφ πνιπνπξεζάλε (PU)
-Να είλαη νξζνπεδηθά –αλαηνκηθά,
αεξηδφκελν, αληηνιηζζεηηθά, καιαθά θαη άλεηα.
-Μεγέζε δηάθνξα
-ε δηάθνξα ρξψκαηα
ΔΗΓΟ ΤΠΟΓΖΖ
UNIISEX

120

ΑΓΗΟΝΑΡΔ
(ΟΥΗ Γηραισηή)

20

ΕΔΤΓΟ

Β.3.3
-Με θανπηζνχθ ή ιάζηηρν ή πιαζηηθφ ή gel
-Μαιαθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε θαιή
πξφζθπζε, αληηνιηζζεηηθέο
- Λνπξάθη κε ζπλζεηηθφ θανπ-
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΑΞΗΑ
(ΦΠΑ 24% ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ)

ηζνχθ ή κε χθαζκα
-ε δηάθνξα κεγέζε (απφ 30 έσο
45)
-ε δηάθνξα ρξψκαηα
350 ηεκάρηα

4.000,00€

Σα αλσηέξσ ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο θαη εμειηγκέλεο θαηαζθεπήο, θαζψο επίζεο θαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ
Ο Τπνςήθηνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θάησζη Πίλαθα θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθξαγηζκέλν Τπνθάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν Δίδνο θαη νη Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1.ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΔΗΓΖ ΤΠΟΓΖΖ (Πξνεγνχκελνο πίλαθαο)
ΤΠΟΔΡΓΟ 2 – ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ
ΑΠΑΗΣΖΖ

1.

Β.1

Β.1.1

ΝΑΗ

2.

Β.2

Β.2.1

ΝΑΗ

3.

Β.3

Β.3.1

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ

Δηλώνω σπεύθσνα όηι :





Σα αλσηέξσ ζα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα .
Όια ηα δεηνχκελα πιηθά ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE (κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο).
Απνδέρνκαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αθφκα θη αλ έρσ παξαιείςεη ηελ απάληεζε ΝΑΗ ζε θάπνηεο απαληήζεηο.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ
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vii.

Οπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ
16PROC005334317
2016-11-03
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (θπιιάδηα θαη θσηνγξαθίεο πιηθψλ θ.α. ).
Ζ Σερληθή πξνζθνξά δελ αμηνινγείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ. Σα ζηνηρεία
ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
10.2 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ν νπνίνο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα πεξηέρεη ηα
εμήο:
Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο (ζχκθσλα κε ην ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ αθνινπζεί) γηα ην θάζε Τπνέξγν (1 ή 2) ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε ην αλάινγν Φ.Π.Α. θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ήηνη ηέζζεξηο επξψ (4.000,00€) κε Φ.Π.Α. γηα
ην θάζε Τπνέξγν.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ
ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ήζειε λα ππνβάιιεη πξνζθνξά θαη γηα ηα δχν Τπνέξγα (1 θαη 2) ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ην θάησζη ππφδεηγκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν, ππνγεγξακκέλν (θαη ζε δηαθνξεηηθφ θάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»), μερσξηζηά
γηα ην θάζε Τπνέξγν.
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο δε δηθαηνχληαη,
θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ.
Δθφζνλ απφ ηελ Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Δάλ θαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή
Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ:
 Όια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη νπζηψδε θαη ζεκαληηθά. Οπνηαδήπνηε απνθπγή
ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ή ζπκπιήξσζε κε αζαθή ή γεληθφ ηξφπν ζα ηζνδπλακεί κε κε απάληεζε.
 Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη εθθξαζκέλεο ζε ΔΤΡΧ θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθά, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, ην νπνίν ζα ζεκεηψλεηαη αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ.
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
16PROC005334317
2016-11-03
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ή ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2
Ο Τπνςήθηνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θάησζη Πίλαθα (γηα ην αληίζηνηρν Τπνέξγν) θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθξαγηζκέλν Τπνθάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

Α.1
ή
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ
Β.1 (ΑΝΓΡΗΚΑ / ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ)

140

Α.2
ή
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ
Β.2 (ΠΑΗΓΗΚΑ)

90

Α.3
ή
ΑΓΗΟΝΑΡΔ UNISEX
Β.3 (ΟΥΗ ΓΗΥΑΛΧΣΖ)

120

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΜΔ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

%

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ Φ.Π.Α.
ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟ………………………………………………………….(νινγξάθσο)
ηνηρεία Τπνςεθίνπ (Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Fax, Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ, ΑΦΜ, ΓΟΤ θιπ.)
Ζκεξνκελία………………………………….
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ
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11. Αμηνιφγεζε – Δπηινγή Μεηνδφηε.
Ζ αμηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά.
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλνπλ απφ ηελ αξκφδηα Γ΄ Δπηηξνπή ε νπνία έρεη
ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηελ ππ’ αξ. πξση. ΣΠ1/533/19-01-2016 (ΑΓΑ: ΦΞΘΗ465ΦΘΔΑΑΦ) απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο.
Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ εμήο
ζεηξά, ήηνη:
1.Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ
2.Έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
3.Απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ έρεη δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη απζεκεξφλ (ή
ζε ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο) ζην άλνηγκα, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ θαη
επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ή εγγξάθσλ.
Ζ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε θαηά πνζνζηφ 15% ή κηθξφηεξε θαηά πνζνζηφ 50% πνζφηεηα θαη πάληα εληφο
ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. Γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο, θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ
απφ ηελ πξφζθιεζε πνζνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδνρή.
ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο (αιιά πξηλ ηεο ιήμεο ηνπ έξγνπ), κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
12. Σφπνο θαη ρξφλνο παξάδνζεο αγαζψλ
Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθελφο
κελ γηα ην Τπνέξγν 1 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Α΄ ζηε
άκν, ζε ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αθεηέξνπ δε γηα ην Τπνέξγν 2 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Β΄ ζηε Λέζβν, ζε ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
κνλάδαο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016.
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13. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα θαηαζέζεη
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ
Καηαθχξσζεο».

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.

Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη κε
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 73, ηνπ Ν.4412/2016, δειαδή: α)πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β)Γσξνδνθία, γ)Απάηε, δ)Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ λα νξίδεηαη επίζεο φηη δελ ππάξρεη
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά
ηφζν γηα εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ σο θαη
αλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα
Δ.Π.Δ. ηνπο δηαρεηξηζηέο απηήο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπινο
απηήο

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ή εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ
φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
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Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
14. Δπηινγή Αλαδφρνπ – Καηάξηηζε χκβαζεο.
Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά (γηα ην θάζε Τπνέξγν) θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα
γίλεη κε απφθαζε ηεο Τ.Π.Τ.Σ.
15. Σξφπνο πιεξσκήο
i. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, πεξηφδνπ 2009-2014, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ
2016Δ05080001 θαη ηίηιν «Υξεκαηνδφηεζε ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη
Σαπηνπνίεζεο» ηεο .Α.Δ.050/8 θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
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ii. Ζ πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
Ν.4412/2016 θαη γηα ην αλαινγνχλ πνζφ, κέζσ ηνπ ππεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ
(χκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Υνπιηαξάθε Γ. θαη Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θ. Υαξίζε Α., κε αξηζκφ 134453 πνπ
αθνξά «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ»
(ΦΔΚ 2857/η.Β’/28.12.2015).
iii. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ηα απαηηνχκελα απφ ην Νφκν
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο δαπάλεο.
iv. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη πέξαλ ηνπ αλσηέξνπ πνζνχ ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο, θαζψο θαη φηη νη παξαπάλσ ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγέο ή αλαζεσξήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
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16. Γεκνζηφηεηα
Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» www.diavgeia.gov.gr, ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο www.firstreception.gov.gr.
Θα απνζηαιεί επίζεο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο pressoffice@astynomia.gr, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ νξζή Γηαδηθηπαθή ηνπνζεζία, ζην eeagrants@yptp.gr, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ
ζεκείνπ επαθήο contact-eeagrants@mnet.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξεζβείαο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ννξβεγίαο κε ειεθηξνληθή απνζηνιή ζην email : emb.athens@mfa.no.
Ζ Γηεπζχληξηα
ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο
Α. ΚΑΡΑΓΓΔΛΖ
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http://www.firstreception.gov.gr/, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
Αζήλα, …../…/ 2016
Αξηζ. Πξση.: ΔΟΥ 2/……...
«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ»
ΤΜΒΑΖ
ΑΡΗΘΜΟ
ΤΜΒΑΖ
ΑΞΗΑ

: …./2016

ΔΗΓΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

:

ΑΝΑΓΟΥΟ

:

: ΜΔΥΡΗ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ ………………………ΔΤΡΩ
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΤΠΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ….»

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .………ε ηνπ κελφο…………....ηνπ έηνπο 2016, εκέξα …………. θαη ψξα
……….., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:
α) Σν Διιεληθφ Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ
ηνλ…………..……...Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο θαη πνπ ζα
απνθαιείηαη ζηελ ζπλέρεηα, ράξηλ ζπληνκίαο *Αναθέηοσζα Αρτή* ή * Υπηρεζία* θαη
β) Ο/Ζ …………………………………. ηνπ ………………….. θαη ηεο ……………….... γελ………...
ζη………………... θάηνηθνο …………….... κε Α.Γ.Σ.: ……….., κε Α.Φ.Μ.:……………. θαη πνπ ζα
απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ράξηλ ζπληνκίαο *Αλάδνρνο*, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ………….... απφ …/…./2016 (ΑΓΑ: …………………...) Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο θαηαθπξψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο ππ’ αξηζκ. …./2016 απφ ……/……/2016 Πξφζθιεζεο ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο , πνπ δηελεξγήζεθε ηελ ………...θαη ψξα ………… γηα
ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηελ Κηλεηή Μνλάδα Α θαη Β, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο
ζην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, ζηνλ αλσηέξσ ζπκβαιιφκελν
πξνκεζεπηή.
2. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ε Τπεξεζία, αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο
γηα ηελ Κηλεηή Μνλάδα … ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ …../2016 πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο, κε αξηζκ. πξση. …../…….. απφ …../……/2016 (ΑΓΑ:………………………)
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππέβαιε πξνζθνξά θαη ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχ-
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ζεο ζχκβαζεο, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απηφο (ν Αλάδνρνο) απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα:

16PROC005334317 2016-11-03
ΟΡΗΜΟΗ

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη
θαησηέξσ.
«Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ε Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο .
«Αλάδνρνο» είλαη ν «…………….......... ηνπ …………….. θαη ηεο…………………..., κε
Α.Γ.Σ.:……………………,…………………… κε έδξα…………….., κε Α.Φ.Μ.:…………………. »,ν
νπνίνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ
αγαζψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε.
«χκβαζε» είλαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη φια ηα ζπλεκκέλα ζ' απηφ ηεχρε θαη ινηπά έγγξαθα, ηα
νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
«Πξνκήζεηα» είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο (ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο) ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο …… ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο φπσο
απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ν αλάδνρνο.
Άξζξν 1
Αληηθείκελν χκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηελ Κηλεηή Μνλάδα …., φπσο απηέο κε ιεπηνκέξεηα πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε ηεο ππ’ αξηζκφ
……./2016 απφ …/../2016 Πξφζθιεζεο ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο . Ζ ζπλνιηθή ηηκή είλαη …..…€, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.
Σν είδνο θαη πνζφηεηεο απηψλ θαηαγξάθνληαη θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΔΟΥ2/………/…-….-2016 πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Α/Α
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Άξζξν 2
16PROC005334317 2016-11-03
Σφπνο θαη ρξφλνο παξάδνζεο
Ζ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα γίλεη κε ηε θξνληίδα, ηηο δαπάλεο θαη ηα κεηαθνξηθά
κέζα ηνπ αλαδφρνπ, κε ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο
& Σαπηνπνίεζεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκφ …../2016 Πξφζθιεζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 31ε/12/2016. Ο αλάδνρνο ζα ηνπνζεηεί / ελαπνζέηεη ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε, ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ηνπ Τπνέξγνπ 1, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Α΄, ζηε άκν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε απηή (Τπεχζπλνο: 2109285130).
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ηνπ Τπνέξγνπ 2, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Κηλεηήο Μνλάδαο Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο Β΄, ζηε Λέζβν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε απηή (Τπεχζπλνο: 2109285130).
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε παξαιαβή απηήο, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο .
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο
θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε.
Σπρφλ έμνδα κεηαθνξάο θαηά ηεο σο άλσ δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε
Δπηηξνπή Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην
αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ
παξαηεξήζεσλ.
Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη ζε θακία πεξίπησζε ν ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηεο επαλππνβνιήο παξαδνηένπ δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ
ρξφλν ηνπ Έξγνπ.
Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε.
Δάλ ν αλάδνρνο, δε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ,
ζην Ν.4412/2016, θπξψζεσλ.
Άξζξν 3
Πιεξσκή
1.
Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί θαηά πνζνζηφ 85% απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, πεξηφδνπ 2009-2014, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ
2016Δ05080001 θαη ηίηιν «Υξεκαηνδφηεζε ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη
Σαπηνπνίεζεο» ηεο .Α.Δ.050/8 θαη θαηά πνζνζηφ 15% απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. .
2. Ζ πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ ππνβνιή
ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016,
απφ ηνλ ππεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ (χκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθα29
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ζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Υνπιηαξάθε Γ. θαη Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θ. Υαξίζε Α., κε αξηζκφ 134453 πνπ αθνξά «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ
δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ» (ΦΔΚ 2857/η.Β’/28.12.2015).
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ηα απαηηνχκελα απφ ην Νφκν
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο , γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο δαπάλεο.
4. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη πέξαλ ηνπ αλσηέξνπ πνζνχ ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο, θαζψο θαη φηη νη παξαπάλσ ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγέο ή αλαζεσξήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
5. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο.
Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
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Άξζξν 4
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα
παξαθάησ:
Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα
γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 0,1% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ ή πνζνζηφ 0,01% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ
ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο.
Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην
ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο.
Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί.
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Άξζξν 5
Αλσηέξα Βία
Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη επνκέλσο δελ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο, αλ ε παξάιεηςε απ30
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ηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηθαινχκελε αλσηέξα βία απνδεηθλχεηαη δεφλησο θαη επαξθψο.
Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ
ηφηε, πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά, πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη ζην άιιν κέξνο εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Οπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ χπαξμε
αλσηέξαο βίαο, αλ κέζα ζηελ αλσηέξσ δεθαήκεξε πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά, πνπ
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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Άξζξν 6
Σήξεζε δηαηάμεσλ εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα ..Δ., ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη
πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θ.ιπ.,
ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν ΗΑ.11. ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093/12: Νέν χζηεκα Γηακφξθσζεο Νφκηκνπ Καηψηαηνπ Μηζζνχ θαη Καηψηαηνπ Ζκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο Δξγαδφκελνπο φιεο ηεο Υψξαο (Γηάηαμε Πιαίζην). Καηψηαηνο Νφκηκνο Μηζζφο θαη Ζκεξνκίζζην γηα ηνπο Δξγαδφκελνο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ φιεο ηεο Υψξαο.
ε πεξίπησζε, δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη κνλνκεξψο
απφ ηελ Τπεξεζία ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 7
Δθρσξήζεηο – Τπεξγνιαβίεο
Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί, δίλεη σο ελέρπξν ή κεηαβηβάδεη ηελ
χκβαζε ή νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή, ρσξίο
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εηέξνπ κέξνπο, πιελ ηεο εθρψξεζεο ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ζε αλαγλσξηζκέλε εκπνξηθή ηξάπεδα, πνπ ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζε Κξάηνο – Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο Αλάδνρνο δελ αλαζέηεη ζε ππεξγνιάβν ή ππεξγνιάβνπο ηελ εθηέιεζε φινπ ή ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Άξζξν 8
Καηαγγειία ζχκβαζεο
1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο
παξνχζαο κε έγγξαθν γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Ν.4412/2016). ηελ πεξίπησζε απηή ν
Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. ηε γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ θαηαγγειία. Απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο θαηαγγειίαο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α)
ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο
ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο ΔΠΠΔ.
β)
ν Αλάδνρνο αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο Δληνιέο
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γ)
ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
δ)
Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί
ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.
ε)
εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε
(θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα.
Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α)
Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, πξνκήζεηαο αγαζψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ
δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
β)
Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν ή εξγαζία
(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο
ηνπ πξάμνπλ ην ίδην.
γ)
Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα
ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα
πξάμνπλ ην ίδην.
Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά απφ ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ
παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ
χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα αγνξάζεη, ζε ηηκέο αγνξάο, ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο πνπ δελ
έρεη αθφκα πιεξψζεη.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο πκβαηηθήο Σηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ.
3. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη
ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/2016.
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Άξζξν 9
Δηδηθνί φξνη
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θξηζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε παξάλνκνο, άθπξνο αλίζρπξνο ή θαηαρξεζηηθφο, ηνχην δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηζρχ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο. Σα Μέξε δε, ζπκθσλνχλ φπσο πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ν παξάλνκνο, ν άθπξνο, αλίζρπξνο ή θαηαρξεζηηθφο φξνο κε άιινλ
λφκηκν, ζχκθσλα κε ηελ εηθαδφκελε βνχιεζε ησλ κεξψλ, ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
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Άξζξν 10
Δκπηζηεπηηθφηεηα
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά απφ ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν Αλάδνρνο
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ.
2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δε δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
4. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο αλαθνξηθά κε θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζε απηνχο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ («Δκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία») θαη
δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχςεη ή ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε Δκπηζηεπηηθή Πιεξνθνξία.
5. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα απέρνπλ, απφ θάζε ρξήζε, κεξηθή ή νιηθή, είηε
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εμππεξεηνχκελσλ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, πνπ
ηα απνθηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηά ηελ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ (Ν. 2472/1997 πεξί
πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα).
6. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο
ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο γηα θάζε απψιεηα ή κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή
θαη ρξήζε ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ.
Άξζξν 11
Βαξχηεηα εγγξάθσλ
1. Οη ζρέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε,
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φια ηα έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα.
2. Γηα ηελ άξζε ηπρφλ ακθηζβεηήζεσλ ή ζπγθξνπφκελσλ ξπζκίζεσλ, εθηφο απφ ηνπο φξνπο, πνπ
αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο νπνίαο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ,
ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο βεβαίσο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ηζρχνπλ θαη φια
ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θείκελα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ηεξαξρίαο:
1.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε.
2.
Ζ ππ’ αξηζκφ …/2016 απφ ...-…-2016 Γηαθήξπμε γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ππφδεζεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο …. ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη
Σαπηνπνίεζεο ».
3.
Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
4. Όπνπ πξνθχπηνπλ εξκελεπηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ακθηζβεηήζεηο ή θελά ξπζκίζεσλ, ηζρχνπλ νη πιένλ επεξγεηηθέο, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ξπζκίζεηο.
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Άξζξν 12
Σξνπνπνηήζεηο – Πξνζζήθεο
1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, νπνηεδήπνηε, κέζα ζηα φξηα ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα αλαζεσξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ή λα επηρεηξήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ
πξνκήζεηα, εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δαπάλεο.
2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, κφλν φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Άξζξν 13
Δπίιπζε δηαθνξψλ – Γηαηάμεηο
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή
εμ' αθνξκήο ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.
Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα
πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα
ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο
ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην
Ζ Γηεπζχληξηα
ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο

Ο Πξνκεζεπηήο

Α. ΚΑΡΑΓΓΔΛΖ
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