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Αριθ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διακήρυξης 66/2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:

Λ. Συγγρού 83

Ταχ. Κώδικας:

117 45, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:

210-9285124

Φαξ:

210-9233119

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ειδών Επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους »
Για το Κ.Υ.Τ. Λέσβου (code nuts ΕL411) –Υποέργο 1 (Ομάδες : Α, Β, Γ, Δ και Ε)
Για το Κ.Υ.Τ. Φυλακίου-Ορεστιάδας (code nuts ΕL511) –Υποέργο 2 (Ομάδες :Α, Β
και Γ) και
Για την Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (code nuts ΕL303) Υποέργο 3 (Ομάδα :Α)
Προϋπολογιζόμενη.Δαπάνη:
66.846,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή του Φ.Π.Α. που αναλογεί
στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου) ή
53.908,06 € άνευ Φ.Π.Α. 24%
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Είδος Διαγωνισμού:

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε € με σφραγισμένες προσφορές

Κριτήριο Αξιολόγησης:

Συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Τύπος Προμήθειας:

Προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους

Αναθέτουσα Αρχή:

Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι
προμήθειες:



•

Προϋπολογισμός :

Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου-Υποέργο 1(code nuts ΕL411)
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας-Υποέργο 2(code
nuts ΕL511)
Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης-Υποέργο 3(code nuts ΕL303)

Συνολική δαπάνη:
53.908,06€ (άνευ του ΦΠΑ 24%)
66.846,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή του ΦΠΑ που αναλογεί στην έδρα του
υποψηφίου αναδόχου)
Το Υποέργο 1 συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και ποσοστό 15% από το Εθνικούς Πόρους.

Ημερομηνία Λήξης
Υποβολής των Προσφορών

Τα Υποέργα 2 & 3 χρηματοδοτούνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450 ΚΑΕ 1711) του έτους 2016.
Τρίτη 15/11/2016
Ώρα 10:00 π.μ. (τουλάχιστον 12 ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ)

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης
προσφορών:

Τρίτη, 15/11/2016

Τόπος Υποβολής
Προσφορών

Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Συγγρού 83, Αθήνα, 1 ος όροφος, Γραφείο
Πρωτοκόλλου)

Αρμόδιο όργανο για την
αποσφράγιση των
προσφορών:

Η 3η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.:ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Υποδοχής & Ταυτοποίησης.(Αρμόδια η ….η Επιτροπή)

Χρόνος παράδοσης
προμήθειας:

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει μέρος ή σύνολο του των υπό προμήθεια ειδών της κάθε
Ομάδας εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας
Αρχής.

Τόπος παράδοσης
προμήθειας:

Η παράδοση των ειδών:

Για το Υποέργο 1 στο (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου (code nuts ΕL411)




CPV

Πληροφορίες:

Ώρα 11:00 π.μ.

Για το Υποέργο 2 στο (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας(code nuts ΕL511)

Για το Υποέργο 3 στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (code nuts
ΕL303)
39100000-3: Έπιπλα
39112000-0: Καρέκλες
39130000-2: Έπιπλα Γραφείου
39150000-8: Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός
39143110-0: Κρεβάτια, Στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου
39120000-9: Τραπέζια, Ντουλάπια, Γραφεία και Βιβλιοθήκες
39151200-7: Πάγκοι Εργασίας
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την Ζήκου Μαργαρίτα υπάλληλο του Οικονομικού Τμήματος- τηλ. 210 9285124
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Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προκηρύσσει και διεξάγει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια «Ειδών
Επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους», για την κάλυψη των αναγκών του (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου
- Υποέργο 1, του (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας - Υποέργο 2 και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης - Υποέργο 3, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
ακόλουθα:

1. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.(Α-112)».
2. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
και λοιπές διατάξεις».
3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εξαιρουμένων
των άρθρων 132 έως 134.
4. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις”.
5. Τον Ν.4412/2016 (Α’-147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Oδηγίες
2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)».
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) άρθρο 11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α’/2012) «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων».
8. Το Π.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/13.9.2012) «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
9. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
10. Το υπ’ αριθμό. 69/2015 Π.Δ. περί Διορισμού του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 113,
τεύχος Α’, 21-09-2015).
11. Το υπ’ αριθμό. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-09-2015).
12. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/Β΄/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας
– Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»..
13. Την υπ’ αριθμ. 468 και με αριθμ. πρωτ. 48770 από 11-05-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 050/8 του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλ. Χαρίτση.
14. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (αναπληρωτής)
Οικονομικών με αριθμ. 46274 (ΦΕΚ 2573/26-09-2014, Β΄) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
15. Την υπ΄ αριθμ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εφαρμοστέοι κανόνες της
βασικής πράξης 574/2007/ΕΚ», Παράρτημα 11 Κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών του Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων, Κατηγορία Εξοπλισμός, όπως έχει τροποποιηθεί κατά σειρά από τις αποφάσεις της Επιτροπής, ήτοι την
5

ΑΔΑ: 75ΛΑ465ΦΘΕ-Χ4Π
με αριθμ. 2009/538/ΕΚ (ΕΕ L 180/20 Της 11/07/2009), αριθμ.2010/69/EU (EEL 36/30 της 09.02.2010) και την
αριθμ.2011/148/EE (EEL 61/28 της 08.03.2011).
16. Της υπ΄αριθμ. 2007/599/ΕΚ από 27/08/2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί «Θέσπισης
στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2007-2013» του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων,
Προτεραιότητα 4η».
17. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση
των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
18. Την υπ΄ αριθμ. 8001/21/277-κ’ από 10-02-2015 διαταγή της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. περί «Ρυθμίσεων πληρωμών
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Π.Δ.Ε.».
19. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014»
("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) FinancialMechanism 2009-2014"),
όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του
Πρωτοκόλλου 38b της συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/’Β/28-03-2014).
21. Την υπ’ αριθ. 8000/20/44/6-μα’ από 14/04/2016 (ΑΔΑ ΩΒΒΓ465ΦΘΕ-Ε5Μ) Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθ
8000/20/44/6-κβ’ από
02/02/2016
(ΑΔΑ
ΩΜΟ6465ΦΘΕ-ΣΞΡ)
Απόφασης
συγχρηματοδοτούμενης
προκαθορισμένης πράξης 4 «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια
Λέσβου» και Φορέα Υλοποίησης την «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος GR06 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες
χώρες) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της
μετανάστευσης», της προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και της
Μετανάστευσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
22. Τη Συλλογική Απόφαση 18732/18-02-2016(ΑΔΑ ΩΘΗΡ4653Ο7-040), του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τουρισμού
για τη ΣΑΕ 0508 και του υπ’ αριθ. 2016ΣΕ05080000
23. Την υπ’ αριθμ. 28069 (ΦΕΚ 795/Β/24−03−2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού περί τροποποίησης της υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη ως
Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) του Προγράμματος 2 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες
χώρες ) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της
Μετανάστευσης», που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»
24. Τη υπ’ αριθμ. Πρωτ. 134453/28-12-2015 ΦΕΚ Β΄2857 ΥΑ σχετικά με την πληρωμή των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
25. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ 20972/15-09-2015 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας περί μη σύστασης του
Μητρώου Παραβατών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4144/2013.
26. Τηνυπ΄ αριθμ. Υ136/20.03.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών»
(ΦΕΚ 389/21-03-2015/Β΄).
27. Την υπ’ αριθμ.2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ .Ιωάννη Μουζάλα «Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
28. Την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και Υφυπουργού
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015)
29. Την υπ’ αριθμό. 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανανεώνει την υπ’ αριθμό 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών
(3) ετών για τρία (3) έτη από την λήξη της προηγούμενης.
30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.1/6322/31.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ6465ΦΘΕ-ΖΞΟ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης που αφορά «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων».
31. Την με αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών,
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για
το οικονομικό έτος 2016.
32. Την με αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/530/19-01-2016 (ΑΔΑ:7Ζ47465ΦΘΕ-ΔΗΛ) απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών των
διαγωνισμών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το οικονομικό έτος 2016.
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33. Tην υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ1/1135/02-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΩ7465ΦΘΕ-ΚΝΕ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, περί «Σύστασης - Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων
εργασιών οικονομικού έτους 2016».
34. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009, σύμφωνα με την οποία η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
35. Το υπ΄ αριθμ. Δ.Υ. από 16/03/2011 εγχειρίδιο επιλέξιμων κανόνων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα στο
πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
36. Το υπ’ αριθμ. ΑΔΑΜ: 16REQ004116333 2016-03-31 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής όπως
αυτό εγκρίθηκε με το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμ. ΑΔΑΜ 16REQ004116461 2016-03-3 (ΧΜ ΕΟΧ)
«χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου» (Ενάριθμος στο ΠΔΕ:
2016ΣΕ05080000).
37. Τη με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/3717/31-03-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΩΥΘ465ΦΘΕ-ΟΔ9) ποσού
6.000,00€ (ΕΦ 07-450, ΚΑΕ 1711) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια ειδών
επίπλωσης για το ΚΕΠΥ Φυλακίου-Ορεστιάδας.
38. Τη με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/819/26-01-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΒΑ0465ΦΘΕ-779) ποσού
4.599,00€ (ΕΦ 07-450, ΚΑΕ 1711) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια
μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για το ΚΕΠΥ Φυλακίου-Ορεστιάδας.
39. Τη με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/3442/24-03-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΜΡ5465ΦΘΕ-Γ05) ποσού
246,00€ (ΕΦ 07-450, ΚΑΕ 1711) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια ενός (1)
πάγκου για υδραυλικές εργασίες για το ΚΕΠΥ Φυλακίου-Ορεστιάδας.
40. Τη με αριθμ. πρωτ. ΤΠ2/1154/02-02-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6181465ΦΘΕ-ΠΚΕ) ποσού
6.000,00€ (ΕΦ 07-450, ΚΑΕ 1711) για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτους 2016 για την προμήθεια
μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για την Κεντρική Υπηρεσία.
41. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/20/44/6-ξ΄/26-09/-2016 έγκριση από την ΥΔΕΑΠ
42. Και των τροποποιήσεων των ανωτέρω που ενδεχομένως έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
43. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η σύμβαση δεν προκαλεί ενδοκοινοτικό ενδιαφέρον
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Προκηρύσσουμε
1. Συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του συνολικού ποσού
των εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (66.846,00€) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24 % (ή του ΦΠΑ που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου) και των νόμιμων
κρατήσεων και πενήντα τριών χιλιάδων και εννιακοσίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (53.908,06)
άνευ ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής άνευ ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια «Ειδών Επίπλωσης και
αναλωσίμων για φιλοξενούμενους» για την κάλυψη των αναγκών του (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου-Υποέργο 1,
του (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας-Υποέργο 2 και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης-Υποέργο 3 σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις του Παραρτήματος Δ της
Παρούσας Προκήρυξης.
2.Η χρηματοδότηση της προμήθειας αναλυτικά:
 Το Υποέργο 1 συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και ποσοστό 15% από το Εθνικούς Πόρους.
 Τα Υποέργα 2 & 3 χρηματοδοτούνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450-ΚΑΕ 1711) του έτους 2016.
3.Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα διαγωνισμών του
1ου ορόφου της Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83-Αθήνα) από την αρμόδια 3η
Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για το οικονομικό έτος 2016 .
4.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
7
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Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Παράρτημα Α

Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού

Παράρτημα Β

Γ. Περιεχόμενα Προσφοράς

Παράρτημα Γ

Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις

Παράρτημα Δ
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Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Ε. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολής καλής εκτέλεσης

Παράρτημα Ε
Παράρτημα ΣΤ

ΣΤ.Σχέδιο Σύμβασης

5.Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης www.firstreception.gov.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔηµοσίωνΣυµβάσεωνwww.eprocurement.gov.gr,
γ) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr
δ)
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
Εμπορικού
&
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών(www.acci.gr),Έβρου(www.evroschamber.gr),Λέσβου,(www.lesvos-chamber.com),προς ανάρτηση
στα οικεία τμήματα των ιστοσελίδων των.
ε)
Θα
αποσταλεί
στον
ιστότοπο
του
πρώην
Υπουργείου
Προστασίας
του
Πολίτη
http://www.mopocp.gov.gr/main.php.
στ) Θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Νορβηγική Πρεσβεία της
Αθήνας www.norway.gr
ζ)Θα αποσταλεί στον Ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής http://eeagrants.gr/el (με την επισήμανση ότι
αφορά Διαγωνισμό του ΧΜ ΕΟΧ, προκειμένου να αναρτάται στην ορθή Διαδικτυακή τοποθεσία)

Η Διευθύντρια της
Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Ανθούλα Καραγγελή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
16PROC005302541 2016-10-26
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την
Προμήθεια Ειδών Επίπλωσης για την κάλυψη των αναγκών του (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου-Υποέργο 1, του (Κ.Υ.Τ.)
Φυλακίου-Ορεστιάδας-Υποέργο 2 και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης- Υποέργο 3.
2.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
για κάθε Ομάδα του κάθε Υποέργου, χωρίς ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν
κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.
3. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των (66.846,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και
(53.908,06) άνευ ΦΠΑ 24%.
 Το Υποέργο 1 συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και ποσοστό 15% από το Εθνικούς Πόρους.
 Τα Υποέργα 2 & 3 χρηματοδοτούνται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450-ΚΑΕ 1711) του έτους 2016.

ΥΠΟΕΡΓΟ

Υποέργο 1

ΟΜΑΔΑ Α:

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ
ΤΜΧ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ ΣΕ
€ ME ΦΠΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ ΣΕ
€ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ:

14.700,00€

11.854,84€

Προμήθεια ειδών επίπλωσης για την κάλυψη
αναγκών
του
Κέντρου
Υποδοχής
και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου

1.Καθίσματα Επισκεπτών

30

2. Γραφεία Υπαλλήλων

15

3.Συρταριέρες τροχήλατες

4

4. Τραπέζια

20

5. Καρέκλες φιλοξενουμένων

200

ΟΜΑΔΑ Β:

ΚΟΥΚΕΤΕΣ (ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΡΕΒΑΤΙ)

60

11.400,00€

9.193,55€

ΟΜΑΔΑ Γ :

ΠΑΓΚΑΚΙΑ

20

2.400,00€

1.935,48€

ΟΜΑΔΑ Δ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

50

6.500,00€

5.241,94€

ΟΜΑΔΑ Ε

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

180

15.001,00€

12.097,58€

Υποέργο 2

Προμήθεια ειδών επίπλωσης για την κάλυψη
αναγκών
του
Κέντρου
Υποδοχής
και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας
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1.ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

240
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2.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α

25

3.ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15

4.ΕΡΜΑΡΙΟ

10

6.000,00€

4.838,71€

ΟΜΑΔΑ B

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

246,00€

198,39€

ΟΜΑΔΑ Γ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ «DEXION»

50

4.599,00€

3.708,87€

Υποέργο 3

Προμήθεια ειδών επίπλωσης για την κάλυψη
αναγκών
της
Κεντρικής
Υπηρεσίας
Υποδοχής

Ομάδα Α

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ «DEXION»

24

6.000,00€

4.838,71€

4. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 3η Επιτροπή, την Τρίτη,
15/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, Λ.
Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές
τους, [τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ
(άρθρο 121 του Ν.4412/16)] το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 15/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ.
5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβής
της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και να προμηθευτούν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η
παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές
με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών(άρθρο
127 του Ν.4412/2016).
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο, κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
«Διαλειτουργικότητα» της με αριθμό Π1/2390(ΦΕΚ Β/2677) Απόφασης και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
6. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους, οι οποίοι δύνανται να είναι στην
Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ (€). Εφόσον από την προσφορά
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δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν εκφράζεται σε Ευρώ (€), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του μειοδότη, θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο
της προσφερθείσας τιμής για κάθε ομάδα ανεξαρτήτως υποέργου, άνευ Φ.Π.Α και κριτήριο
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
προσφορά χωρίς ΦΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
■Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης.
■ Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσης.
■ Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
■ Κοινοπραξίες
προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης.
Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί
σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης.
■ πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του
Παραρτήματος Γ’.
■πληρούν όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών της
διακήρυξης.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της Διακήρυξης και του
Διαγωνιζόμενου.
2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.Δ για τι δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις

Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία.

Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».

Όσοι έχουν σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και
υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή
διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Όσοι έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας , της
ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι υπάρχει εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων τους, αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1
του Ν.4412/2016.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
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ΑΡΘΡΟ 2:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο επί του συνόλου των ειδών της κάθε Ομάδας ενός Υποέργου ή
περισσοτέρων Ομάδων για το κάθε Υποέργο μέχρι και του συνόλου αυτών.

1.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατό
είκοσι (120) ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού(άρθρο 97 του Ν.4412/2016).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει
και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, πριν τη λήξη του χρόνου των 120 ημερών, παράταση
του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης εν
γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου, παρά μόνο για το σύνολο αυτού.
2.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πρέπει απαραιτήτως
να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, νόμιμα επικυρωμένο .
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).
3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3.3. Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης.
3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) σφραγισμένοι
συγκεκριμένα οι εξής :

φάκελοι και

4.1. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται όλα τα
προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία.
4.2. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται όλα τα προβλεπόμενα
από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά (Πίνακας Τεχνικών προδιαγραφών-Απαιτήσεων)
σε ξεχωριστό υπο-φάκελο για την κάθε ομάδα του κάθε υποέργου. (παράδειγμα: Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για όλο το έργο θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά 9 τεχνικές προσφορές).
4.3. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς (Οικονομική Πρόσφορά) σε ξεχωριστό υπο-φάκελο για την κάθε ομάδα του
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κάθε υποέργου. (παράδειγμα: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλο το έργο θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά 9 οικονομικές προσφορές). .
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4.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία θα είναι σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο και αντίγραφο).
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών. Ως απαράδεκτες, απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του
Ν.4412/2016.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
-Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να είναι
παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3:ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία (1) τουλάχιστον ομάδα και μέχρι το
σύνολο αυτών, δηλαδή όλων των Ομάδων όλων των Υποέργων. Η υποβολή προσφοράς για το
σύνολο των προμηθευόμενων ειδών ανά ομάδα είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται
και δεν τις καλύπτουν πλήρως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (για την ομάδα αυτή).
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντας την ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή courier, εγκαίρως
ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την Τρίτη, 15/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου (1ος όροφος ) της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης ουδεµία
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
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ΑΡΘΡΟ 4:ΤΙΜΕΣ
1. Η τιμή θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια του είδους, στον τόπο και με τον τρόπο
που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας Διακήρυξης, θα
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορά που δεν δίνει την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Η τιμή νοείται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. Σε αντίθετη
περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:
I.
Τιμή ανά μονάδα μέτρησης κάθε είδους άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
II.
Συνολική τιμή – κόστος συνολικής ανά είδος άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων
των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
III.
Συνολική τιμή όλων των υπό προμήθεια ειδών ανά ομάδα άνευ Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
IV.
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
V.
Συνολική τιμή όλων των υπό προμήθεια ειδών
ανά ομάδα με Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς–Παράρτημα Δ.
Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του μειοδότη, θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο
της προσφερθείσας τιμής για κάθε ομάδα ανεξαρτήτως υποέργου, άνευ Φ.Π.Α και κριτήριο
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
χωρίς ΦΠΑ ανά ομάδα. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
να ζητήσει από τον προσφέροντα, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής,
αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις
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ΑΡΘΡΟ 5:ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η μεταφορά – παράδοση και τοποθέτηση των ειδών, θα γίνει με δαπάνες και μεταφορικά μέσα, του
αναδόχου που θα πληρούν τις προδιαγραφές για τη μεταφορά τους
 Για τις Ομάδες του Υποέργου 1 : στις εγκαταστάσεις στο (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου
 Για τις Ομάδες του Υποέργου 2 : στις εγκαταστάσεις στο (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας
 Για τις Ομάδες του Υποέργου 3 : στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της υπ’ αριθμό 66/2016 από
_/__/2016 Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει μέρος ή σύνολο του των υπό προμήθεια ειδών εντός είκοσι (20) ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα προς προμήθεια είδη μπορούν να αποστέλλονται έτοιμα/συναρμολογημένα εφόσον είναι
δυνατόν, ενώ σε περίπτωση που χρειάζονται συναρμολόγηση, ο Ανάδοχος θα αποστέλλει
τεχνικό/ τεχνική ομάδα προκειμένου να τα συναρμολογήσει και να τα εγκαταστήσει στον τόπο
παράδοσης, με δικό του κόστος και ευθύνη.
Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων και εκτελούμενων
εργασιών, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή συντάσσοντας τα σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή ελέγχους.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του, η Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το
άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6:ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Η πληρωμή των υπό προμήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την παράδοση και
τιμολόγηση αυτών (με το ΦΠΑ που θα ισχύει κατά την έκδοση του Τιμολογίου), έπειτα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου απολογιστικά, στο όνομα του αναδόχου από την αρμόδια
Υπηρεσία, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων διαδικασιών από τη νομοθεσία εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής
πληρωμής αυτής.
 Για το Υποέργο 1
από τον υπεύθυνο λογαριασμού της ΣΑΕ 0508 με ενάριθμο
2016ΣΕ05080000.
 Για τα Υποέργα 2 & 3 μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου από τις
εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450-ΚΑΕ 1711) του
έτους 2016.
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για την πληρωμή του τιμήματος στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής
δικαιολογητικά (παρ. 5, άρθρο 200, Ν.4412/2016) :
Α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Β)Τιμολόγιο του Αναδόχου.
Γ)Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
Δ)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
ή στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 6, άρθρο 200, Ν.4412/2016).
Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο της παρεχόμενης υπηρεσίας/προμήθειας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, καθώς οι
παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις για
οποιαδήποτε αιτία.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με τις όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
■ Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
■ Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών : εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά , οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά , κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή
τους απαιτείται προηγουμένη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
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αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου (άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/16) .
■ Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης ΦΠΑ
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).
■ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
■ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
Αναδόχου.
■ Η ένσταση του Αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως
(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
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ΑΡΘΡΟ 8:ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
■ Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
(παρ.2, άρθρο18, Ν.4412/2016).
■ Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης,
υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να
περιλαμβάνουν οικονομικές , περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την
καινοτομία και την απασχόληση (παραγρ. 2-3, άρθρο 130, του Ν4412/2016).
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως :
Α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της
παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.4019/2011(α΄216)
Β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή και εργασιακής, ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού
Γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
Δ)
την
προαγωγή
της
ισότητας
ανδρών
και
γυναικών
■ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 9:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσίας,
αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf, σχετική ανακοίνωση που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α.Την περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας ή προμήθειας.
β.Την έκταση αυτής.
γ.Την τιμή.
δ.Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η υπηρεσία ή η προμήθεια.
ε.Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ζ.Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη υπηρεσία/προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
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4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 10:ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσίας και τουλάχιστον τα
εξής:
α.Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
β.Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ.Την περιγραφή της προμήθειας/υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής
δ.Την τιμή
ε.Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσίας
στ.Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης προμήθειας/υπηρεσίας
ζ.Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η.Τις προβλεπόμενες ρήτρες
θ.Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας/προμήθειας και στην ποιότητα που
περιγράφεται στη σύμβαση.
β.
Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία/προμήθεια και εκδόθηκαν τα Πρακτικά
Παρακολούθησης-Παραλαβής.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11:ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά Προκήρυξης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 12:ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν
υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
Ελεγκτικές Αρχές.
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ΑΡΘΡΟ 14:ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για :
Α)παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας
Β)εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό
Γ)εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού
Δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
3 Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπεται να υποβάλλονται σε αντίγραφα, πρέπει αυτά να είναι νομίμως επικυρωμένα όπου επιβάλλεται.
4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων, είναι
ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου
ξενόγλωσσου κειμένου.
6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε
έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
7. Η διαπίστωση της υποδομής των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από την επιτροπή που
έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
(συμπεριλαμβανομένου και του Ν. 4093/2012), δηλαδή, τη καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε
φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, κλπ. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας που
διέπει τη λειτουργία της εταιρείας του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου ο
Ανάδοχος θα καλείται για έγγραφες εξηγήσεις. Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ή την Κεντρική
Υπηρεσία), στο οποίο παραδίδει – προσφέρει για το σύνολο του ως άνω έργου, τις εν λόγω παρεχόμενες
υπηρεσίες/προμήθειες, πάραυτα κάθε μεταβολή του απασχολούμενου προσωπικού του, στους χώρους
που προβλέπονται από την σχετική σύμβαση.
10. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης .
11.Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού
ήτοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
12. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες εκ του Νόμου προϋποθέσεις για
την προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών της διακήρυξης και οι Επιτροπές και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το
δικαίωμα να ζητούν τα σχετικά δικαιολογητικά ακόμα κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 15:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των
φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, χωρίς θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός Προκήρυξης, αντικείμενοείδος διαγωνισμού).
ΙΙ) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς (Ν.4412/2016, άρθρο 97).
ΙΙΙ) Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
 Δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους αναφερόμενους στη
παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 λόγους, δηλαδή:
-

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).

-

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παραγρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.07.2003, σ.54)
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικ. φορέα).

-

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, σ.48), η οποία κυρώθηκε
με το Ν.2803/2000(Α΄48).

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.06.2002,Σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 2.6.2005,
σ.15) η οποία ενσωματώθηκε στην ενική νομοθεσία με το Ν.3691/2008(Α΄166).

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α’ 215).



Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.



Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016.
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Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ένα βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.



Δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.



Δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω συμμετοχής του στη διαδικασία
προμήθειας.



Δεν έχει παράσχει ο ίδιος ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στη διαδικασία της προμήθειας.



Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
προηγούμενης σύμβασης, αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.



Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές και ότι είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή (παρ. 4(ζ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016).



Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.



Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.



Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η
ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την
απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.



Είναι εγγεγραμμένος και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των
διαδικασιών του διαγωνισμού, στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο, ορίζοντας ρητά την
επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά
κατονομαζόμενες) προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για
φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ή ότι ασκεί γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς) ή στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρα εγκατάστασης (για τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα) ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την
επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανισμών αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο
των δραστηριοτήτων που ασκεί, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.



Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
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Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να
προσκομίσει ηλεκτρονικά για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
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Σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε
λόγο.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος
άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας
ξεχωριστά :
- Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε ή σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας για το δικαίωμα υπογραφής. .
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
- Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που
αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
- Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), ισχύει ότι προβλέπεται στο καταστατικό τους.

2. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
-ΦΕΚ σύστασης,
-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου,
-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 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 και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως
αντίκλητος.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε
περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός,
-τα δικαιολογητικά σύστασής του
-βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Ε. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
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-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
-στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
-στο Διαγωνισμό
-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
-να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
-να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
-να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας (leader),
-να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
-να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΤ. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης που προβλέπονται από την
νομοθεσία.

16PROC005302541 2016-10-26

3. Παραστατικό Εκπροσώπησης (κατά το άρθρο 93 περ. δδ του Ν.4412/2016) σε πρωτότυπο εντός του
φακέλου δικαιολογητικών και σε αντίγραφο, το οποίο θα προσκομίζεται με την παράσταση του
εκπροσώπου στο άνοιγμα των προσφορών (εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό
με εκπρόσωπό τους).
Το Παραστατικό εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:
 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
 Ενώσεις /Κοινοπραξίες: (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας)
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές
καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
Επισημαίνεται ότι:
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν φέρουν
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
- Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή
σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία.
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- Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της Προκήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ
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ΑΡΘΡΟ 16:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
i

«Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με την Ομάδα του κάθε Υποέργου). Ο
Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ σε ΟΛΑ τα πεδία της στήλης
«Απάντηση», αφού τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά.
«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση
όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών. Στη στήλη «Παραπομπή», ο
συμμετέχων μπορεί -προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια
ειδών. Το σχετικό υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι αριθμημένο από τον
συμμετέχοντα και στην στήλη παραπομπή να μπαίνει ο σχετικός αριθμός. Στη συνέχεια ο νόμιμος
εκπρόσωπος του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα θα υπογράψει και θα σφραγίσει (με την σφραγίδα
της επιχείρησης), τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών-Απαιτήσεων στην τελευταία σελίδα της κάθε
Ομάδας.

ii ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986 του προσφέροντος, χωρίς θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, ότι:
α.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σε άριστη ποιοτική και
λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές του Παραρτήματος Δ
της παρούσας προκήρυξης.

β. Τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο που θα
υποδειχθεί από την Αρμόδια Επιτροπή.
γ

Εκχωρεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα
περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης,
διάθεσης σε τρίτους κλπ).

δ.

Διαθέτει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα,
εφόσον είναι ο ίδιος κατασκευαστής των προς προμήθεια ειδών ή ISO 9001:2008 ή
ισοδύναμα των κατασκευαστών των προϊόντων σε περίπτωση εμπορίας και τα
οποία θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης .

ε.

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
στοιχείων των τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 17:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισμένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ανάλογα με την Ομάδα του κάθε Υποέργου) .
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
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I.

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης κάθε είδους άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
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II.
Συνολική τιμή – κόστος
συνολικής ανά είδος

ποσότητας άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.

III.

Συνολική τιμή όλων των υπό προμήθεια ειδών ανά ομάδα
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.

IV.

Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

V.

Συνολική τιμή όλων των υπό προμήθεια ειδών
ανά
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.

ομάδα

άνευ

με

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του μειοδότη, θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο
της προσφερθείσας τιμής για κάθε ομάδα ανεξαρτήτως υποέργου, άνευ Φ.Π.Α και κριτήριο
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, άνευ
ΦΠΑ, ανά ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 18:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονομικής προσφοράς
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών και των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.
2) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία συντάσσει σχετικό πρακτικό και το
διαβιβάζει, με συνημμένα τα δικαιολογητικά του μειοδότη, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες
εισηγούνται σχετικά προς τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, για την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης.
3) Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί το
μειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η απόφαση γνωστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής
στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
μαζί με έγγραφη ειδοποίηση για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 19
της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι, η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά την διαδικασία
ελέγχου των δικαιολογητικών, κριθούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε
περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις. Οι φάκελοι Τεχνικής και
Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/2015. Σε περίπτωση συνυποβολής με την
προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντα στους συνδιαγωνιζομένους του, τότε ο προσφέρων οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Η Επιτροπή μπορεί να
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σταθμίζει ανά περίπτωση, αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 19:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή Αξιολόγησης του
διαγωνισμού και είναι τα εξής:
1.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί
το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1 του Ν.4412/2016 , ήτοι:
--Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης –πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργ. εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) .
--Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παραγρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 της 31.07.2003, σ.54) καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικ. φορέα).
--Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν.2803/2000(Α΄48).
--Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 164 της 22.06.2002,Σ.3) ή ηθική αυτουργία ή
συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
--Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 2.6.2005, σ.15) η οποία
ενσωματώθηκε στην ενική νομοθεσία με το Ν.3691/2008(Α΄166).
--Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και την
αντικατάσταση της απόφασης=πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α’ 215)
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις , οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
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2.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
4.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
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 Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 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. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, ή Βεβαίωση Έναρξης
Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
8.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
9.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
11.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει, αυτοπροσώπως τον
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε διαφορετική περίπτωση τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μπορεί
να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier.
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12.
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα, εφόσον είναι ο ίδιος
κατασκευαστής των προς προμήθεια ειδών ή ISO 9001:2008 ή ισοδύναμα των κατασκευαστών των
προϊόντων σε περίπτωση εμπορίας.
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Ειδικότερα
με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με τη φορολογική
ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία
της σχετικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη
ενήμερο φορολογικά η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορα τρόπο να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του
Ν4412/2016 και από την οποία προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν προσωρινός Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει εντός
είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία
ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται
από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων
αυτών.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές
καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
i. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί
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προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.
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Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού

Τα στοιχεία του αποστολέα
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς
να έχει αποσφραγισθεί.
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης
1.Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
1.
Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεώνεται να λάβει ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της.
2.
Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
3.
Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη.
4.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια
τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα
Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
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Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Προμήθεια ειδών επίπλωσης για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) Λέσβου

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

1

1.1

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΜΟΝΑΔ
Α
ΤΜΧ

Σκελετός καθίσματος από χαλύβδινο ή
μεταλλικό σωλήνα κυκλικής ή οβάλ διατομής,
επιχρωμιωμένος,κατάλληλα κουρμπαρισμένος
και συγκολλημένος
Τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέλματα στο
σκελετό στα σημεία επαφής με το δάπεδο από
χυτό θερμοπλαστικό υλικό

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

30

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.3

Συνολικό πλάτος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

1.4

Συνολικό βάθος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

1.5

Συνολικό ύψος καθίσματος: 80εκ (απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

1.6

Διάμετρος χαλύβδινου σωλήνα από 16χιλ έως
22 χιλ

ΝΑΙ

1.7

Πάχος χαλύβδινου σωλήνα:≥1,5χιλ

ΝΑΙ

1.8

Υλικό πλάτης και έδρας: χυτό θερμοπλαστικό
υλικό (PP)

ΝΑΙ

1.9

Στερέωση έδρας και πλάτης κουμπωτά ή
βιδωτά στο σκελετό

ΝΑΙ

1.10

Χωρίς μπράτσα

ΝΑΙ

1.11

Επένδυση έδρας και πλάτης με ύφασμα
υψηλής αντοχής ή δερματίνη ή δέρμα. Το
χρώμα της επένδυσης επιλέγεται από
χρωματολόγιο

ΝΑΙ

1.12

Δυνατότητα στοίβαξης

ΝΑΙ
29

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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1.13

ΝΑΙ

Βάρος καθίσματος: ≥6 Kg

16PROC005302541
2016-10-26
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΜΧ

2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

15

Υλικό Επιφάνειας: Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα που θα
επιλέγει από κατάλογο, υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
Πάχος
μοριοσανίδας
με
αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης: 18χιλ.- 25 χιλ.
Μετώπες γραφείου πάχους ίδιο με αυτό της
επιφάνειας, με επίστρωση μελαμίνης .
Η μετώπη θα έχει εσοχή τουλάχιστον 9-10 cm
ύψος τουλάχιστον 40-41 cm με αμφίπλευρη
επένδυση από μελαμίνη.
Το χρωματολόγιο για τις μελαμίνες θα
περιλαμβάνει κατά ελάχιστο τα ακόλουθα
χρώματα: κερασί, σκούρο γκρι και μαύρο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.6

Ύψος γραφείου: 0,70μ-0,77μ

ΝΑΙ

2.7

Βάθος γραφείου: 0,70μ-0,80μ.

ΝΑΙ

2.8

Πλάτος γραφείου: 1,40-160μ

ΝΑΙ

2.9

2.10

2.11

3
3.1

3.2

Στην επιφάνεια εργασίας θα διαθέτει ειδική
ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων
Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την
εύκολη μεταφορά και την αντικατάσταση
τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές
(ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση
ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να
καθαρίζονται
εύκολα
με
τις
συνήθεις
καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις
επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΜΧ

Συρταριέρες τροχήλατες, από μελαμίνη και με
οδηγούς κύλισης.
Κάσωμα συρταριέρας από μοριοσανίδα
συνολικού πάχους τουλάχιστον 18 χιλ. με
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης

4

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.3

Βάθος συρταρίερας: 50-60 εκ.

ΝΑΙ

3.4

Αριθμός συρταριών: 3

ΝΑΙ

3.5

Ύψος συρταριέρας: από 55εκ. εώς 65εκ.

ΝΑΙ

3.6

Πλάτος συρταριέρας: από 40 εκ. έως 45εκ.
Ύπαρξη ξεχωριστού συρταριού-μολυβοθήκη,
που περιλαμβάνει και το πλαστικό εξάρτημα
της μολυβοθήκης .

ΝΑΙ

3.7

ΝΑΙ
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Κεντρική Κλειδαριά ασφαλείας συρταριών

3.8

ΝΑΙ

3.9

Συρτάρια
με
μεταλλικά
πλαϊνά,
με
ενσωματωμένο τον οδηγό, με ωφέλιμο βάθος
55εκ. και σύστημα συγκράτησης στην κλειστή
θέση. Ο πάτος και η πλάτη του συρταριού θα
είναι από μοριοσανίδα πάχους 16 χιλ.
επενδεδυμένη με μελαμίνη ίδιας απόχρωσης με
το κάσωμα.

ΝΑΙ

3.10

Άνοιγμα συρταριών κατά τουλάχιστον 80%

ΝΑΙ

3.11

Αντοχή συρταριών σε βάρος ≥ 20Kg
Χρώμα συρταριέρας: επιλογή από κατάλογο με
κατά ελάχιστο τα ακόλουθα χρώματα: κερασί,
σκούρο γκρι και μαύρο
Τροχοί
(4)
δίδυμοι
από
ενισχυμένο
θερμοπλαστικό υλικό και κάλυμμα πολυαμιδίου

ΝΑΙ

16PROC005302541 2016-10-26

3.12

3.13
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΤΜΧ

Τραπέζι αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας
και μεταλλικό σκελετό, από υλικά υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
Διαστάσεις τραπεζιού:
Μήκος: 1,20μ (απόκλιση ±10%)
Πλάτος:0,80 μ (απόκλιση ±10%)
Ύψος: 80 εκ (απόκλιση ±5%)
Επιφάνεια τραπεζιού: κατασκευασμένη από
Πλαστικό, πάχους 25-35 χιλ.
Τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι από πλαστικά
πάχους
2-3χιλ,
θερμοκολλημένα
και
στρογγυλεμένα στις άκρες
Στήριξη της επιφάνειας του τραπεζιού με το
σκελετό του γραφείου με μεταλλικά φυράμια και
βίδες σε ήδη κατάλληλες προσαρμοσμένες
φωλιές, παρέχοντας μέγιστη σταθερότητα.
Τα πόδια του τραπεζιού θα είναι μεταλλικά, στο
άνω μέρος θα φέρουν κεφαλή για βίδωμα στην
επιφάνεια εργασίας και στο κάτω μέρος θα
φέρουν πέλμα στήριξης με ρυθμιστές για την
πλήρη οριζοντίωση.
Θα είναι λυόμενο για να επιτρέπεται η εύκολη
μεταφορά του, καθώς και η αντικατάσταση
τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους.

20

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.8

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές
(ματ), δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση
ρύπων, σκόνης κτλ και θα μπορούν να
καθαρίζονται
εύκολα
με
τις
συνήθεις
καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις
επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

ΝΑΙ

4.9

Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

ΝΑΙ

31
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4.10

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων
στοιχείων των τραπεζιών θα είναι της επιλογής
της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίου που θα
προσκομίσει ο Ανάδοχος.

ΝΑΙ
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5

5.1

5.2

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΜΧ

Σκελετός καθίσματος από μεταλλικό σωλήνα
κυκλικής ή οβάλ διατομής, επιχρωμιωμένος,
κατάλληλα
κουρμπαρισμένος
και
συγκολλημένος
Τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέλματα στο
σκελετό στα σημεία επαφής με το δάπεδο από
χυτό θερμοπλαστικό υλικό

200

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5.3

Συνολικό πλάτος καθίσματος: 50εκ (απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

5.4

Συνολικό βάθος
±10%)

καθίσματος: 50εκ (απόκλιση

ΝΑΙ

5.5

Συνολικό ύψος καθίσματος: 80εκ (απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

5.6

Διάμετρος μεταλλικού σωλήνα από 16χιλ έως
22χιλ

ΝΑΙ

5.7

Πάχος μεταλλικού σωλήνα:≥1,5χιλ

ΝΑΙ

5.8

Υλικό πλάτης και έδρας: χυτό θερμοπλαστικό
υλικό (PP) ή ξύλινο

ΝΑΙ

5.9

Στερέωση έδρας και πλάτης κουμπωτά ή βιδωτά
στο σκελετό

ΝΑΙ

5.10

Χωρίς μπράτσα

ΝΑΙ

5.11

Δυνατότητα στοίβαξης

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
60 διωρ
ή

ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ

ΚΟΥΚΕΤΕΣ
(ΔΙΩΡΟΦΟ
ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΡΕΒΑΤΙ)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

1

Μεταλλικά διώροφα
ελαφριού τύπου.

λυόμενα

2

Διαστάσεις κρεβατιού:
Μήκος: 2μ(απόκλιση ±1 εκ)
Πλάτος: 0,80μ(απόκλιση (±1 εκ )

ΝΑΙ

3

Το κάθε κρεβάτι δύναται να αντέξει το βάρος ενός
ανθρώπου τουλάχιστον 100 Kg (Σύνολο 200 Kg).

ΝΑΙ

4

Τα πλαίσια προσκέφαλου και ποδιών
(εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα) θα αποτελούνται
από δύο κατακόρυφα τεμάχια σιδεροσωλήνα
στερεής κατασκευής, με διαστάσεις:

Διάμετρος: ≥48 χιλ

Πάχος: ≥1,1χιλ

Ύψος:1,85 μ

ΝΑΙ

5

Τα κάτω άκρα των κατακόρυφων σωλήνων κάθε
πλαισίου (προσκέφαλου ή ποδιών) θα
ενώνονται μεταξύ τους με λάμα 10 εκ, πάχους 3
χιλ. Η λάμα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη
στερέωση του διώροφου κρεβατιού στο δάπεδο
με τουλάχιστον 2 ισχυρές βίδες η κάθε μία.

ΝΑΙ

6

Οριζόντια θα τοποθετηθούν-συγκολληθούν σε
κάθε
πλαίσιο(μεταξύ
κατακόρυφων
σιδεροσωλήνων) 6 οριζόντιες σιδεροσωλήνες
διαστάσεων:

Διάμετρος: 21 χιλ

Πάχος: ≥1,1 χιλ

Μήκος: 80 εκ
Οι σωλήνες αυτοί θα απέχουν από το έδαφος (ή
από τη νοητή ευθεία του κάτω άκρου των
σκελετών), αντίστοιχα 40εκ, 50εκ, 65εκ, 160εκ,
170εκ και 185 εκ(απόκλιση ±1εκ).

ΝΑΙ

κρεβάτια,

ΤΜΧ

ΝΑΙ

(120
μονά)
κι

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ
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7

Τα κρεβάτια θα είναι σε ύψος από το έδαφος 40
εκ το κάτω και 160 εκ το επάνω.

ΝΑΙ

16PROC005302541
2016-10-26
Για την κατασκευή των κρεβατιών
θα
8

τοποθετηθούν 4 τραβέρσες (2 κάτω στα 40 εκ και
2 επάνω στα 160 εκ). Η διάσταση των τραβερσών
θα είναι:

ΝΑΙ



9

Μήκος 2μ (όσο και το μήκος του
κρεβατιού)
 Διατομή 60Χ20 χιλ
 Πάχους ≥2 χιλ
Οι τραβέρσες (οι 2 κάτω και οι 2 πάνω μεταξύ
τους) θα ενώνονται με εννέα κοιλοδοκούς
(συγκολλημένες με τις τραβέρσες) ιδίων
χαρακτηριστικών με τις τραβέρσες (διατομής
60Χ20 χιλ, πάχους ≥2 χιλ), μήκους 80 εκ έκαστου,
που θα ισαπέχουν μεταξύ τους, προκειμένου να
επιτευχθεί ενίσχυση-σταθερότητα του πλαισίου.

ΝΑΙ

Οι τραβέρσες θα ενωθούν και με διαγώνια λάμα
με τους κατακόρυφους σωλήνες με χρήση
κοχλιών.

10

11

Ο χρωματισμός των κρεβατιών θα γίνει με
ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση που θα
υποδείξει η Υπηρεσία, με υλικά άριστης ποιότητας
κι αφού γίνει η κατάλληλη αντισκωριακή
προεργασία.

ΝΑΙ

Κάθε διώροφο κρεβάτι θα περιλαμβάνει και
τοποθέτηση σκάλας πλάτους 40 εκ. με
5
τουλάχιστον σκαλοπάτια. Η διατομή των
κοιλοδοκών από τις οποίες θα κατασκευαστεί η
σκάλα θα είναι 2Χ2 εκατοστά(απόκλιση ±5%).

ΝΑΙ

Η σκάλα θα είναι συγκολλημένη κατάλληλα και θα
ενωθεί με το κρεβάτι με κοχλίες στην επάνω και
στην κάτω τραβέρσα.

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Γ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ
ΑΔΑ

1

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΜΧ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Καθιστικά (παγκάκια) τουλάχιστον 2 θέσεων από
μεταλλικό σκελετό και δοκίδες φυσικής ξυλείας στην
έδρα και στην πλάτη, κατάλληλα για εξωτερικούς
χώρους.
Μεταλλικός σκελετός κατασκευασμένος από δύο
πλαίσια με μπράτσα, από χαλυβδοσωλήνες διατομής
40Χ20Χ1,5 χιλ(απόκλιση: ±10%), βαμμένοι με
ηλεκτροστατική
βαφή
πούδρας
κατάλληλη
για
εξωτερικούς χώρους, με τέσσερα πόδια στήριξης.
Το κάθισμα (έδρα) και η πλάτη διαμορφώνονται από
ξύλινες δοκίδες διαστάσεων: μήκος:1,22 μ, πάχος 20χιλ
και πλάτος ανάλογο με τον αριθμό τους (απόκλιση:
±10%),
Η σύνδεση τους γίνεται με καρόβιδες 6χιλ.
Το ξύλο θα είναι φυσικό ή σύνθετο και ακολουθεί τις
σχετικές προδιαγραφές ώστε να έχει αντοχή στην
έκθεση στο περιβάλλον.
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται
τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για τις
κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και είναι
απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες, και δίνουν μεγάλη
αντοχή στις κατασκευές
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να τα παραδώσει
συναρμολογημένα

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ

20

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α
1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

ΜΟΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤ
ΔΑ
Α
ΤΜΧ

Πλάτος 0,35-0,40μ
Βάθος 0,40-0,50μ
Ύψος 1,50-1,70μ

50

ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υλικό: λαμαρίνα γαλβανιζέ

ΝΑΙ

Χρώμα: Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου διπλής
επίστρωσης. Επιλογή από χρωματολόγιο
Τουλάχιστον 1 ράφι από το ίδιο υλικό, με
δυνατότητα αυξομείωσης ύψους, καθώς και
μπάρα για ανάρτηση κρεμάστρας ρούχων.
Τουλάχιστον 3 γαλβανιζέ μεντεσέδες σε κάθε
πόρτα.
Διαθέτουν περσίδες αερισμού, με κλειδαριά
ασφαλείας για την φύλαξη αντικειμένων και
ετικετοθήκη.
Μεταλλικό νεύρο στο εσωτερικό κάθε πόρτας για
καλύτερη στήριξη

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Ε
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Α/Α

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Στρώματα από αφρώδες ελαστικό διαστάσεων:
Μήκος: 1,98μ (απόκλιση ±2εκ.)
Πλάτος:0,80μ (απόκλιση ±2εκ)
Πάχος : 12 εκατοστά
Αφρώδες
ελαστικό
(αφρολέξ)
εξαιρετικής
ποιότητας, ευκαμψίας και αντοχής με πυκνότητα
27-31 Kg/m³, με ελαστικότητα και καλή κυκλοφορία
του αέρα, ώστε το στρώμα να αναπνέει και να
αερίζεται αποβάλλοντας την υγρασία.
Αδιάβροχη θήκη με φερμουάρ, πλενόμενη χωρίς
μεταβολή στο μέγεθός της, χρώματος λευκού,
μπέζ ή σκούρο χακί, κλειστού τύπου και αναλόγων
διαστάσεων με το στρώμα ώστε να το αγκαλιάζει
με καλή εφαρμογή και το ύφασμα να έχει
πιστοποίηση ΟΕΚΟ-ΤΕΧ 100.
Τα υλικά (αφρώδες υλικό και θήκη) δεν θα πρέπει
να προκαλούν ευαισθησίες ή αλλεργίες σε εκείνους
που τα χρησιμοποιούν και θα έχουν λείες και
απαλές επιφάνειες.

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α

ΤΜΧ

180

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Με εγγύηση 2 ετών.

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2
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Προμήθεια ειδών επίπλωσης για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)
Φυλακίου-Ορεστιάδας

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1

1.1

1.2

1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΟΝ
ΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΤΜΧ

240

ΝΑΙ

Πλαστικές καρέκλες από ιδιαίτερα ανθεκτικό
υλικό που καθαρίζεται εύκολα και αντέχει στα
χημικά προϊόντα καθαρισμού, στον ήλιο και
στη βροχή και δεν ξεβάφει εύκολα.
Διαστάσεις καθίσματος καρέκλας:
Πλάτος:54εκ(απόκλιση ±10%)
Βάθος: 54εκ(απόκλιση ±10%)
Συνολικό ύψος καρέκλας: 78εκ(απόκλιση
±10%)
Ύψος πλάτης καρέκλας: 50εκ(απόκλιση
±10%)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.4

Χρώμα λευκό

ΝΑΙ

1.5

Ενιαία μπράτσα καρέκλας.

ΝΑΙ

1.6

Από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

ΝΑΙ

2

2.1

2.2

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΤΜΧ

Πλαστικά τραπέζια από ιδιαίτερα ανθεκτικό
υλικό που καθαρίζεται εύκολα και αντέχει στα
χημικά προϊόντα καθαρισμού, στον ήλιο και
στη βροχή και δεν ξεβάφει εύκολα
Διαστάσεις τραπεζιού:
Μήκος:140εκ (απόκλιση ±6εκ)
Πλάτος:70εκ. (απόκλιση ±5εκ)
Ύψος:71 εκ (απόκλιση ±5εκ)

25

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.3

Χρώμα λευκό

ΝΑΙ

2.4

Από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

ΝΑΙ

38

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΜΧ

3.1

3.2
3.3

3.4

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
15

Υλικό Επιφάνειας: Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης, σε χρώμα κερασιάς, υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
Πάχος μοριοσανίδας με αμφίπλευρη επίστρωση
μελαμίνης: 18χιλ.- 25 χιλ.
Μετώπες γραφείου πάχους ίδιο με αυτό της επιφάνειας,
με επίστρωση μελαμίνης.
Η μετώπη θα έχει εσοχή τουλάχιστον 9-10 cm ύψος
τουλάχιστον 40-41 cm με αμφίπλευρη επένδυση από
μελαμίνη.

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.5

Οι μελαμίνες θα έχουν χρώμα κερασιάς

ΝΑΙ

3.6

Ύψος γραφείου: 0,70μ

ΝΑΙ

3.7

Βάθος γραφείου: 0,70μ

ΝΑΙ

3.8

Πλάτος γραφείου: 1,40 μ

ΝΑΙ

3.9

3.10

3.11

4

4.1

4.2

4.3

Στην επιφάνεια εργασίας θα διαθέτει ειδική ροζέτα για
τη διέλευση καλωδίων
Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη
μεταφορά και την αντικατάσταση τμημάτων σε
περίπτωση φθοράς τους.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν
θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και
θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις
καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και
χωρίς παραμένουσες ουσίες.
ΕΡΜΑΡΙΟ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΜΧ

Ερμάριο κλειστό με δύο(2) ανοιγόμενα φύλλα, με
ενδιάμεσο διαχωριστικό και με εσωτερικά ράφια
(τουλάχιστον ένα) μεταβαλλόμενων αποστάσεων
τοποθέτησης
Διαστάσεις ερμαρίου:
Πλάτος: 0,90 μ
Βάθος:0,50 μ
Ύψος : 1,10 μ
Οι πόρτες και το καπάκι της επιπλοσύνθεσης θα είναι
από MDF ή μοριοσανίδα, πάχους κατά ελάχιστο 16 χιλ,
με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη.
39

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: 75ΛΑ465ΦΘΕ-Χ4Π
Ο σκελετός των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτη)
θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή
MDF, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το
ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον
18χιλ, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8χιλ.
Οι επιφάνειες του σκελετού θα συνδέονται μεταξύ τους
με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς τη
χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη
σταθερότητα των ερμαρίων
Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο
σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες, που θα εξασφαλίζουν
το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων κατά 90◦ .
Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν
χειρολαβές.
Στο εσωτερικό του ερμαρίου τοποθετείται τουλάχιστον
ένα ράφι από MDF ή μοριοσανίδα, πάχους κατά
ελάχιστο 25 χιλ, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με
μελαμίνη, όμοια με τις πόρτες και το καπάκι του
ερμαρίου. Το ράφι θα είναι κινητό, θα στηρίζεται στα
πλαϊνά του σκελετού και θα δύναται να ρυθμίζεται καθ΄
ύψος ανά περίπου 2,5εκ
Τα πλαϊνά σόκαρα θα είναι από ξύλινα ή πλαστικά
πάχους 2-3χιλ, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις
άκρες (R=2χιλ με απόκλιση ±2%).
Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων των
ερμαρίων θα είναι χρώματος κερασιάς.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν
θα επιτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, σκόνης κτλ και
θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις
καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και
χωρίς παραμένουσες ουσίες.
Θα είναι λυόμενο για να επιτρέπεται η εύκολη μεταφορά
του, καθώς και η αντικατάσταση τμημάτων σε
περίπτωση φθοράς τους.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

1

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΜΧ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
1

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

1.1

Πάγκος εργασίας με ξύλινη λεία επιφάνεια, ενδεικτικών
διαστάσεων: μήκος 1,0μ, πλάτος 0,6 μ, ύψος 0,8μ.

1.2

Η ξύλινη επιφάνεια θα έχει ενδεικτικό πάχος 30 χιλιοστά και θα
έχει μεταλλικό περιμετρικό πλαίσιο για αυξημένη αντοχή και
δυνατότητα στερέωσης μέγγενης ή άλλων εργαλείων

ΝΑΙ

1.3

Να στηρίζεται σε στιβαρά μεταλλικά πόδια, με δυνατότητα να
κλείνουν για ευκολία στη μεταφορά και αποθήκευση και να
προσφέρουν σταθερότητα κατά την εκτέλεση εργασιών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α

1

1.1

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ – ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ

ΤΜΧ

Διαστάσεις ραφιών:
Ύψος: 2μ (απόκλιση ±5%)
Πλάτος:0,90μ (απόκλιση ±10%)
Βάθος:0,40μ (απόκλιση ±10%)
Τα ράφια τύπου Dexion να είναι κατασκευασμένα
από λαμαρίνα τύπου DCP με πάχος 0,8 χιλιοστά,
με σκληρότητα χάλυβα ST 37 και ποιότητα DC01
και με ειδική διαμόρφωση στα τελειώματα των
πλευρών εν είδη μετώπης κατά 2 εκ. περίπου.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

50

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΝΑΙ

NAI

Τα ράφια να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική
βαφή χρώματος γκρι.

1.4

Οι κάθετες μεταλλικές ράβδοι (κολώνες) στις
οποίες θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια να
είναι σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος
3,6*3,6 εκατοστών και πάχους 1,8 χιλιοστών,
σκληρότητας STK 50 και ποιότητας DC 01.

ΝΑΙ

1.5

Να διαθέτουν 5 οριζόντια ράφια ≥ 1 χιλιοστού
αναλόγων διαστάσεων, υλικού και χρώματος.

ΝΑΙ

1.6

Τα πέλματα των μεταλλικών κολώνων θα πρέπει
να είναι από ενισχυμένο PVC.

ΝΑΙ

1.7

Η αντοχή ανά ράφι ≥ 100 Kg

ΝΑΙ

1.9

ΠΑΡΑ
ΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

1.3

1.8

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες για τη
συναρμολόγηση βίδες (κοχλίες και περικοχλίες),
οι οποίες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ Μ8*16.
Ο προμηθευτής
έχει την υποχρέωση να
τοποθετήσει τα ράφια στις θέσεις που θα
υποδείξει η υπηρεσία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3
Μεταλλικά ράφια τύπου «dexion» για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης
ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ – ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ

ΤΜΧ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

24

ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ

ΝΑΙ

1.1

Διαστάσεις στηλών/ραφιών:
Ύψος: 2,50μ (απόκλιση ±5%)
Μήκος:1,00μ (απόκλιση ±10%)
Πλάτος:0,50μ (απόκλιση ±10%)
το διάστημα μεταξύ των ραφιών θα είναι 40εκ. Η κάθε
στήλη θα περιέχει έξι (6) ράφια (δηλ. ανά δύο κολώνες
θα τοποθετηθούν έξι ράφια).

ΝΑΙ

1.2

Τα ράφια θα είναι τύπου Dexion για αρχείο, να είναι
κατασκευασμένα από ατσάλι γαλβανιζέ με βίδες, με
γαλβανιζέ γωνίες και πλαστικά πέλματα για καλύτερη
στερέωση στην τοποθέτηση τους στο δάπεδο.

NAI

1.3

Τα ράφια και οι κολώνες θα είναι βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος γκρι

ΝΑΙ

1.4

Να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες ‘ταινίες’ τύπου
dexion οι οποίες θα προσαρμόζονται στο πλαϊνό και
στο πίσω μέρος του κάθε ραφιού για την συγκράτηση
των αντικειμένων. Επίσης περιλαμβάνονται βίδες,
κομβοελάσματα, πέλματα κλπ έστω και αν δεν
περιγράφονται.

ΝΑΙ

1.5

Το κάθε ράφι θα αντέχει βάρος τουλάχιστο 100 κιλά
με πλήρως κατανεμημένο φορτίο.

ΝΑΙ

1.6

Τα ράφια θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν
στον υπόγειο χώρο της υπηρεσίας για την
τοποθέτηση αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης και με ευθύνη του προμηθευτή θα
παραδοθούν έτοιμα για χρήση στην Υπηρεσία.

ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή υποψηφίου Αναδόχου
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

/2016

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ

Α/Α

……

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

……

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΜΧ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ /
Ημερομηνία
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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ΤΙΜΗ
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Ημερομηνία έκδοσης..................
ΠΡΟΣ : Την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Λ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ …………..........
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας ……………………….. που
εδρεύει.............................., μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ............... (..............ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ............), στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που υπέγραψε με την Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης
για την «Προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους» της υπ’ αριθμό 66/2016 από
24/10/2016 Διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα ισχύει μέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
4. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση

H ΤΡΑΠΕΖΑ
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Αθήνα ____/___/2016
Αρ.πρωτ.ΕΟΧ2/____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΣΧΕΔΙΟΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: ____/2016
ΑΞΙΑ : ________________________άνευ ΦΠΑ 24%
____________________________συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «________________________________».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ____________________
Στην Αθήνα σήμερα την ____η του μηνός ________ του έτους ____, ημέρα ______ και ώρα 13:00
π.μ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον ΝΙΚΑ Παναγιώτη
του Ηλία Διευθυντή της Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και που θα αποκαλείται στην
συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία* και
β) ________________του ____________ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό κύκλο
________________εδρεύουσας στην οδό ________________στην ________________Αττικής με ΑΦΜ
____________/ ΔΟΥ ____________και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας *Ανάδοχος*,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθμό ________________ (ΑΔΑM: ________________) Απόφαση του Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών
____________________ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) ……………………., στον
ανωτέρω συμβαλλόμενο ανάδοχο.
2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον Ανάδοχο προμήθεια ειδών επίπλωσης και
αναλωσίμων για φιλοξενούμενους, για το (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου, (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας και την Κεντρική
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο
Ανάδοχος) αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω.
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«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
«Ανάδοχος» είναι ____________________________________ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας, που του ανατίθεται με την παρούσα
Σύμβαση.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Προμήθεια» είναι η προμήθεια «Ειδών Επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους», για
το (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου, (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας και την Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει
ο ανάδοχος.
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ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΜΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια «Ειδών Επίπλωσης», για το (Κ.Υ.Τ.)
Λέσβου, (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας και την Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη
συνολική τιμή των ………………ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ή ________________ άνευ
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων .
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ …. ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ….
Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή και με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τόσο στο χώρο
του Κ.Υ.Τ ………….. ή της Κεντρικής Υπηρεσίας με ευθύνη, δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου εφόσον οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη αυτού.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αναλόγως και
εφόσον του ζητηθεί να ενημερώσει τον επικεφαλής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εκτέλεση των
εργασιών.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών εκπληρώσεως)
που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και
για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
6. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.
Η παράδοση των υπηρεσιών γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου,
στις κτιριακές εγκαταστάσεις :
 Για τις Ομάδες του Υποέργου 1 στο (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου
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 Για τις Ομάδες του Υποέργου 2 στο (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου-Ορεστιάδας
 Για τις Ομάδες του Υποέργου 3 στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της υπ’ αριθμό 66/2016 από
24/10/2016 Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει μέρος ή σύνολο του των υπό προμήθεια ειδών εντός είκοσι (20) ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη του
πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, που διορίζεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.
5.Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την
παρ. 4 άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 4:ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή των υπό προμήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την παράδοση και
τιμολόγηση αυτών (με το ΦΠΑ που θα ισχύει κατά την έκδοση του Τιμολογίου), έπειτα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου απολογιστικά, στο όνομα του αναδόχου από την αρμόδια
Υπηρεσία, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων διαδικασιών από τη νομοθεσία εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής
αυτής.

Για το Υποέργο 1 από τον υπεύθυνο λογαριασμού της ΣΑΕ 0508 με ενάριθμο 2016ΣΕ05080000.

Για τα Υποέργα 2 & 3 μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου από τις
εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΕΦ 07-450-ΚΑΕ 1711) του έτους 2016.
Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για την πληρωμή του τιμήματος στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/προμηθειών απαιτούνται κατ’
ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά (παρ. 5, άρθρο 200, Ν.4412/2016) :
Α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Β)Τιμολόγιο του Αναδόχου
Γ)Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
Δ)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
ή στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 6, άρθρο 200, Ν.4412/2016).
Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο της παρεχόμενης υπηρεσίας/προμήθειας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, καθώς οι
παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις για
οποιαδήποτε αιτία.
Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο ανάδοχος θα έχει
ενημερωθεί εγγράφως από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) ………………, σύμφωνα με τα
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στοιχεία του Παραρτήματος Δ της υπ’ αριθμό…..από ……………διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με τις όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 5:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Ή ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την
παρ. 4 άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6:ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (Άρθρο 204 του 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7:ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου (άρθρο 130 Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8:ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητική επιστολή (για την Ομάδα …….. του Υποέργου……) το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΕΡ

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και
κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9:ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την
Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς
προηγούμενη συγκατάθεση του ετέρου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που
απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος –
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου,
χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας.
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.
10:ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
16PROC005302541ΑΡΘΡΟ
2016-10-26
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που τις έχει διαβιβάσει ο Ανάδοχος και εν γένει
οικονομικοί φορείς που προσήλθαν στη διαγωνιστική διαδικασία και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Ο χαρακτηρισμός των πληροφοριών ως εμπιστευτικών προκύπτει
από σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων στην οποία πρέπει να αναφέρονται ρητά όλες οι σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα των συγκεκριμένων
πληροφοριών (άρθρο 21 του Ν4416/2016).
2.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
3.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται,
σύμφωνα του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ.28/2015(Α΄34)
5.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, 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 του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
6.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία
που περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται
να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία.
7.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για
λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων των
υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Υπηρεσίας Υποδοχής, που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε τρόπο
κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
8.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την
Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα
υποπέσει στην αντίληψή του.

ΑΡΘΡΟ 11:ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν
υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12:ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1.
Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την
ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.
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2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που
αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα
παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. η παρούσα σύμβαση.
β. η υπ’ αριθμό 66/2016 από 24/10/2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια ειδών επίπλωσης
γ. η προσφορά του αναδόχου
δ. το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως αυτή ορίστηκε με απόφαση του Δ/ντη της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ε. η απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων, ισχύουν οι
πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις.

16PROC005302541 2016-10-26

ΑΡΘΡΟ 13:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον
προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην
προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο
συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 14:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης).
2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
3. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης
Α. ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ
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