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Περίληψη διακήρυξησ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
Ο Διμοσ Η.Π. Νάουςασ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, για
τθν ανάδειξθ προμθκευτι, με τίτλο και αντικείμενο τησ ςφμβαςησ τθν «προμήθεια εντφπων και υλικών
μηχανογράφηςησ και πολλαπλών εκτυπώςεων και γραφικήσ φλησ για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιών του
Δήμου».
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
ΣΜΗΜΑ
Α/Α
1

2

3

4

ΤΝΟΛΟ
ΑΝΕΤ
ΦΠΑ
7.661,29

ΦΠΑ
24%

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1.838,71 9.500,00
ΣΜΗΜΑ 1 Ππομήθεια διαθόπων
θωηοανηιγπαθικών σαπηιών
(CPV) : 30197643-5
6.451,61
1.548,39 8.000,00
TΜΗΜΑ 2 - Ππομήθεια αναλωζίμων
εκηςπωηών και θαξ (μελάνιαμελανοηαινίερ-ηόνεπ-ηύμπανα , inkjet &
laser) (CPV) : 30125110-5, 30192113-6
,22500000-5
5.645,16
1.354,84 7.000,00
ΣΜΗΜΑ 3 - Ππομήθεια αναλωζίμων για
ηα θωηοανηιγπαθικά μησανήμαηα ηος
Γήμος) (ηόνεπ και ηύμπανα)
(CPV) :30125120-8, 22500000-5
9.677,42
2.322,58 12.000,00
ΣΜΗΜΑ 4 - Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ
και λοιπών ςλικών γπαθείος
(CPV) : 30192000-1, 30192700-8
ΤΝΟΛΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.( ΣΜ.1 +
ΣΜ.2+ΣΜ.3+ΣΜ.4)
Φ.Π.Α. (24 %)
ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

ΦΟΡΕΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ
Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο
αντίστοιτος τοσ 2020
Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο
αντίστοιτος τοσ 2020
Κ.Α.02.10.6613,02.15.6613,02.30.6613
προϋπολογισμού έτοσς 2019 & ο
αντίστοιτος τοσ 2020
Κ.Α.02.10.6612 προϋπολογισμού έτοσς
2019 & ο αντίστοιτος τοσ 2020

29.435,48 €

7.064,52 €
36.500,00 €
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ή περιςςότερα τμήματα τησ προμήθειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμήματοσ. Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ
των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ. Διάρκεια φμβαςησ: δϊδεκα (12) μήνεσ ,με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία
υπογραφισ. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: τουλάχιςτο ζξι(6) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ , ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου,
ςτον 2ο όροφο του Δθμαρχείου, ςτθν οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ), τθν Δευτζρα 11/11/2019.
Ώρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ϊρα υποβολήσ προςφορϊν : 10:30 π.μ.
ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το
αργότερο μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία και καταλθκτικι ϊρα του διαγωνιςμοφ.
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα( ςφμφωνα με το άρκρο 25, Ν.4412/2016). και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Ο/οι προμθκευτισ/ζσ ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ, υπζρ του Διμου ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό
5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Π.Α. (άρκρο 4.1 τθσ διακιρυξθσ). Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ
διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 ημζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο
δεν εξετάηονται.
Η παροφςα δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του νομοφ. Οι δαπάνεσ
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο και
ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. Η παροφςα αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου: www.naoussa.gr ,ςτθν διαδρομι : Προςκλιςεισπροκθρφξεισ και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου ςτθ Νάουςα και ςτα δθμοτικά καταςτιματα
τθσ Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ (Σ.Κ. Αγγελοχωρίου) και τθσ Δ.Ε. Ανκεμίων (Σ.Κ. Κοπανοφ).
Η Διακιρυξθ και όλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.naoussa.gr ςτθν διαδρομι : Προςκλιςεισ -προκθρφξεισ,
απ’ όπου παρζχεται πλιρθσ, ελεφκερθ και δωρεάν λιψθ, και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π. ΝΑΟΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
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Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για «ΡΟΜΘΚΕΛΑ
ΕΝΤΥΡΫΝ ΚΑΛ ΥΛΛΚΫΝ ΜΘΩΑΝΟΓΑΨΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΟΛΛΑΡΛΫΝ
ΕΚΤΥΡΫΣΕΫΝ ΚΑΛ ΓΑΨΛΚΘΣ ΥΛΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΘΜΟΥ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ»
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ
Aρ.πρωτ: 18802/ 30- 10 -2019
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1.

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ)

Ρόλθ

ΝΑΟΥΣΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

59200

Τθλζφωνο

2332350328, 2332350367

Φαξ

2332024260

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

lapavitsas@naoussa.gr,
karipidou@naoussa.gr,adamidou@naoussa.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ, Καρυπίδου Σοφία ,
Αδαμίδου Ολυμπία

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο www.naoussa.gr
(URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων,
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ ,τθν ςυνεχι
βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : www.naoussa.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Ωρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016 και
υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Νάουςασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα
βαρφνει τoυσ κωδικοφσ K.A. 02.10.6612(ςχετ. Α.Α.Υ. 174/ 2019) Κ.Α.02.10.6613(ςχετ. Α.Α.Υ. 178/ 2019) ,
02.15.6613(ςχετ. Α.Α.Υ. 181/ 2019) και 02.30.6613 (ςχετ. Α.Α.Υ. 184 / 2019) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019
Διμου Νάουςασ και τουσ αντίςτοιχουσ του 2020.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ προμικεια διαιρείται ςε τζςςερα (4) Τμιματα όπωσ φαίνεται παρακάτω:


ΤΜΘΜΑ 1: Ρρομικεια διαφόρων φωτοαντιγραφικϊν χαρτιϊν
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30197643-5
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ΤΜΘΜΑ 2: Ρρομικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ (μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet &
laser)
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30125110-5, 30192113-6 , 22500000-5



ΤΜΘΜΑ 3: Ρρομικεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του Διμου) (τόνερ και
τφμπανα)
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :30125120-8, 22500000-5



ΤΜΘΜΑ 4: Ρρομικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30192000-1, 30192700-8

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα
απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ.

τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και

Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ ,με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και για τα τζςςερα (4) τμιματα ανζρχεται ςτο ποςό των 36.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ άνευ ΦΡΑ: 29.435,48 €, ΦΡΑ : 7.064,52 €).
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΤΜΘΜΑ
Α/Α
1

ΤΜΘΜΑ 1: Ρρομικεια διαφόρων
χαρτιϊν

φωτοαντιγραφικϊν

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ

7.661,29

1.838,71

9.500,00

Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
2

ΤΜΘΜΑ 2: Ρρομικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ 6.451,61
1.548,39
(μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet & laser)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
ΤΜΘΜΑ 3: Ρρομικεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά 5.645,16
1.354,84
μθχανιματα του Διμου) (τόνερ και τφμπανα)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
ΤΜΘΜΑ 4: Ρρομικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν 9.677,42
2.322,58
γραφείου
K.A. 02.10.6612
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.( ΤΜ.1 + ΤΜ.2+ΤΜ.3+ΤΜ.4)
Ψ.Ρ.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α.

3

4

8.000,00

7.000,00

12.000,00

29.435,48 €
7.064,52 €
36.500,00

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, ανά τμιμα,
μόνο βάςει τθσ τιμισ.

1.4

Κεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4555/2018
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-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν
τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ”,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

Τθν με αρ. πρωτ.: 16516 / 27 -09-2019) ςχετικι μελζτθ (περιγραφι – ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ) του Διμου
Θ.Ρ. Νάουςασ

-

Το υπ’ αρικμ.: 1279/ 25-01-2019 ςχετικό τεκμθριωμζνο αίτθμα διατάκτθ του Διμου Νάουςασ για αναλιψεισ
υποχρεϊςεων και τισ 174, 178, 181 & 184/ 2019 ςχετικζσ Α.Α.Υ. για τθν ζγκριςθ τθσ δζςμευςθσ των ςχετικϊν
πιςτϊςεων ςτουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α.

-

Τθν με Αρ. 189/ 2019 (ΑΔΑ :ΨΝΝΞΩΚ0-ΘΝΟ ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν: ζγκριςθ τθσ
προμικειασ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016), τθν επιλογι του
τρόπου εκτζλεςθσ και του κριτθρίου ανάκεςθσ, τον κακοριςμό των όρων τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016).

-

Τθν με Αρ.απόφ.
Διαγωνιςμοφ

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου
των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5

192/ 2019 (ΑΔΑ : Ω4ΡΙΩΚ0-ΚΕΝ) Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ , ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςτον 2ο
όροφο του Δθμαρχείου, που βρίςκεται ςτθν οδό ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30 (ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ), τθν Δευτζρα 11/11/2019.
άρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν : 10:00 π.μ.
Καταλθκτικι ϊρα υποβολισ προςφορϊν : 10:30 π.μ.
[5]
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Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6

Δθμοςιότθτα

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του
νομοφ.
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο και
ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.naoussa.gr ςτθν διαδρομι :
Ρροςκλιςεισ -προκθρφξεισ και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου ςτθ Νάουςα και ςτα δθμοτικά
καταςτιματα τθσ Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και τθσ Δ.Ε. Ανκεμίων (Τ.Κ. Κοπανοφ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.naoussa.gr ςτθν διαδρομι : Ρροςκλιςεισ -προκθρφξεισ.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και
κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

H προκιρυξθ ( Αρ. πρωτ.18799 / 30-10-2019, ΑΔΑ ΩΡΔ1ΩΚ0-ΩΜΒ)
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ
ανακζτουςασ αρχισ (2οσ όροφοσ Δθμαρχείου, Γρ. Ρρομθκειϊν) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν
ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των
προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται
θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά
τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.

1

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ χϊρασ του
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
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Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ
I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ
11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ2.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/20163,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
2

3

Πρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. χετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο
ΕΕΕ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.)
του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ
κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Πρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν.
4497/2017.
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ,
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του
άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,
(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το
οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων
ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ,
αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί
φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα
από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ
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χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ
2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.
2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτοφνται πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ
2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5
και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.

2.2.8 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται
αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο
2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.24 και 2.2.2.45 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ
φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων6
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και
ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ
τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου
2.2.2.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου
4

5
6

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα
οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016,
προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και
βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ
XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.7
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.),
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ8 που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,

7

8

Πρβλ. Παράρτθμα XI Προςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά
περίπτωςθ .
Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό,
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον είναι εν ιςχφ
κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν.
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά
τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τιμισ.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΘ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) τθσ Διακιρυξθσ και με βάςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ και άρκρου τθσ παροφςασ, για
ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ
μόνον τμιματοσ.
Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν
[15]

19PROC005774005 2019-10-30

προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ9.
2.4.2 Ωρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5,
είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ, ςτθν αίκουςα
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Δθμαρχείου (2οσ όροφ., Δθμ. Βλάχου 30 ,πρϊθν Δθμαρχίασ),
είτε
(β)
με
αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, (Δθμαρχείο Δ. Νάουςασ, Δθμ. Βλάχου 30 (πρϊθν
Δθμαρχίασ),Νάουςα, Τ.Κ. 59200 )
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ( Ιςόγειο Δθμαρχείου Δ. Νάουςασ, Δθμ.
Βλάχου 30 (πρϊθν Δθμαρχίασ),Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ).
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι
δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του ………
για τθν ¨ Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων και γραφικισ φλθσ ¨

με ανακζτουςα αρχι τον ΔΘΜΟ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν / /2019

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία
αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ),
δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι
διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»,
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που
παρελιφκθ ε ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
9

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ
φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ,
τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.»

2.4.3 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Συνθμμζνα ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ
Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα περιζχει όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν, τθ ςυμφωνία
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα όςα αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι –
Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΘ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ). Θα υπάρχει οποιοδιποτε ζγγραφο που κα
αποδεικνφει ότι κάκε προϊόν ςυμμορφϊνεται προσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ καταςκευαςτζσ
δυνάμει των προβλεπόμενων ελλθνικϊν και κοινοτικϊν διατάξεων. Για τθν απόδειξθ οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ νόμιμα υπογεγραμμζνθ ότι τα είδθ τθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
διακιρυξθσ και των παραρτθμάτων αυτισ.


Σε περίπτωςθ που για το Τμιμα 2 :Ρρομικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ (μελάνια-μελανοταινίεστόνερ-τφμπανα , inkjet & laser)

, προςφερκοφν είδθ διαφορετικοφ καταςκευαςτι από αυτόν του μθχανιματοσ για τον οποίο προορίηονται, δθλαδι
ιςοδφναμα και ςυμβατά, τότε απαιτείται ,μαηί με όλα τα άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που
ορίηονται ςτθ διακιρυξθ και ςτα παραρτιματα αυτισ, επί ποινι αποκλειςμοφ, Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.
1599/1986/Αϋ75 του προςφζροντοσ ότι:
 Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί άμεςα με νζο
αρίςτθσ ποιότθτασ, και εάν αποδειχτοφν ελαττωματικά περιςςότερο από το 20% τθσ ποςότθτασ του
ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, κα αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ με νζα
προϊόντα, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου Νάουςασ. Συχόν «κρυμμζνα» ελαττϊματα τα
οποία ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν κακι εκτφπωςθ ι τθν παντελι ζλλειψθ εκτφπωςθσ, αφοφ διαπιςτωκοφν
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από τθν Τπθρεςία, δθμιουργοφν υποχρζωςθ του προμθκευτι για αντικατάςταςθ όλθσ τθσ λοιπισ
ποςότθτασ, κακϊσ και των ελαττωματικϊν υλικϊν που εντοπίςτθκαν και χρθςιμοποιικθκαν μερικϊσ.
 Εφόςον προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε κάποιο μθχάνθμα του Διμου Νάουςασ από τθ χριςθ ιςοδφναμων
ι ςυμβατϊν τόνερ (γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία είτε από εξειδικευμζνο
φορζα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων), ο προςφζρων κα αναλάβει είτε τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του
μθχανιματοσ είτε τθν αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ του επιςκευαςτι.
 Η ποιότθτα εκτφπωςθσ, κακϊσ και ο αρικμόσ εκτυπϊςεων του ιςοδφναμου προϊόντοσ, ςυμφωνοφν με τισ
προδιαγραφζσ του γνιςιου του καταςκευαςτι. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αρικμόσ εκτυπϊςεων
μικρότεροσ κατά 10% ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ, κα αντικαταςτακεί όλθ θ υπό προμικεια ποςότθτα του
προςφερόμενου είδουσ.
 Σα υλικά κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα:
τισ εξωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα αναγράφεται α) θ ςυμβατότθτα τφπου –μοντζλου, και β) θ θμερομθνία λιξθσ ι
εναλλακτικά, θ θμερομθνία καταςκευισ.
Οι εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα είναι αεροςτεγείσ.
 Σα προςφερόμενα είδθ κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ μετά τθν
θμερομθνία παράδοςθσ.
Εφόςον ηθτθκεί να κατατεκοφν δείγματα για μελάνια ι τόνερ, προκειμζνου να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, τότε ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να τα προςκομίςει ,εντόσ πζντε (5) θμερϊν
από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ.
Οι παραπάνω δθλϊςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ τα αντίςτοιχα ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ, που
περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα
υπογεγραμμζνο.
Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτο φάκελο υπεφκυνθ διλωςθ ιςχφοσ προςφοράσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ , νόμιμα υπογεγραμμζνθ.

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ςε ΕΥΩ (€)
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ .
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν χρονικι παράταςθ αυτισ
και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ
ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ ςυνολικι τιμι υπερβαίνει τον ςυνολικό
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ, για το εκάςτοτε Τμιμα, αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν
χαμθλότερθ τιμι ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV τθσ
παροφςασ.
2.4.5 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν
από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον
τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε
κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και
τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν.
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποζθράγιζη προζθορών
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ
υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ
προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα
υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον
κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ,
κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και
ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα
ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων
των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ
φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι
αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από
τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα
πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ
οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4.
τθσ παροφςασ.
γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία10 και ϊρα
που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.

10

Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να
γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (παρ. 4 του άρκρου 117)
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ,
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ
προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων
των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ για τθν
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ,
εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε
γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν
[21]
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προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα
από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα
με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν
επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό
χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για τον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Ενζηάζεις
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από
τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι
το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ
τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο. 11
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.

11

Πρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ, ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από
τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ
προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ,
για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα
ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται και να αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ
τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
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4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016,
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από
τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο
πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Τμθματικά, ανάλογα με τθν παράδοςθ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν από
τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι, όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει. Θ προκεςμία αυτι προςαυξάνεται κατά το
χρόνο που το ζνταλμα τυγχάνει ελζγχου από τθν υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 του ν. 4412/2016,
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
Ιδίωσ βαρφνεται με κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ.
6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ.
3 του ν. 4412/2016)
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ
4 % επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.
4412/2016 .
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
Β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί – παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5%
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
[26]

19PROC005774005 2019-10-30

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ – παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον ο ανάδοχοσ δεν
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 203,
206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων και ,
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ) να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.
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6.
6.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Υρόνος παράδοζης σλικών

6.1.1. Θ παράδοςθ τθσ προμικειασ κα είναι τμθματικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν
χρονικι παράταςθ αυτισ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται ςτθν
εξάντλθςθ των ποςοτιτων ι του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ. Οι ποςότθτεσ των ειδϊν είναι ενδεικτικζσ και
δφναται να αυξάνονται ι μειϊνονται, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν του Διμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
δεν γίνεται υπζρβαςθ ςτθν εκάςτοτε ςυνολικι ςυμβατικι αξία.
6.1.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον δφο
(2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ ,με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ
λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του
αναδόχου. Θ ανωτζρω παράταςθ είναι δυνατι μετά από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
δεν γίνεται υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ και φςτερα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το
αρμόδιο προσ τοφτο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

6.3

Παραλαβή σλικών – Υρόνος και ηρόπος παραλαβής σλικών

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα
με τθν παρ. 11 εδ. Β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ :
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και μθχανικι εξζταςθ –πρακτικι δοκιμαςία.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικόπαραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ
κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με
κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του
υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται
οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208
του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη ζσμβαηικών σλικών – Ανηικαηάζηαζη

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι
τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν
απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ
εκπρόκεςμοσ
και
υπόκειται
ςε
κυρϊςεισ
λόγω
εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου
213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΘΜΑΩΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΑΝΛΚΟΛΑΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΨΘ ΨΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:


ΤΜΘΜΑ 1: Ρρομικεια διαφόρων φωτοαντιγραφικϊν χαρτιϊν
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το Τμ. 1 είναι θ προμικεια διαφόρων φωτοαντιγραφικϊν χαρτιϊν
,διαςτάςεων Α4 και Α3, ποικίλων βαρϊν και υφισ, για χριςθ ςτουσ εκτυπωτζσ και τα φωτοαντιγραφικά
μθχανιματα του Διμου κακϊσ και ειδικό χαρτί ρολό για χριςθ ςε ςυςκευζσ pos του Διμου.
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30197643-5



ΤΜΘΜΑ 2: Ρρομικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ (μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet &
laser)
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το το Τμ. 2 είναι θ προμικεια διαφόρων αναλωςίμων, όπωσ μελάνια για
χριςθ ςε υπάρχοντεσ εκτυπωτζσ τφπου Inkjet, τόνερ και τφμπανα για χριςθ ςε εκτυπωτζσ τφπου laser, και
μελανοταινίεσ για υπάρχουςεσ ςυςκευζσ ρολογιϊν προςωπικοφ.
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30125110-5, 30192113-6 , 22500000-5



ΤΜΘΜΑ 3: Ρρομικεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του Διμου) (τόνερ και
τφμπανα)
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το το Τμ. 3 είναι θ προμικεια τόνερ και τυμπάνων για χριςθ ςτα υφιςτάμενα
φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του Διμου.
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :30125120-8, 22500000-5



ΤΜΘΜΑ 4: Ρρομικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το το Τμ. 4 είναι θ προμικεια διαφόρων ειδϊν γραφικισ φλθσ και λοιπϊν
υλικϊν γραφείου (ενδεικτικά: κλαςερ,διάφορα ντοςιζ, ςτυλό,τετράδια, διαφάνειεσ, ςυρραπτικά κ.ο.κ) .
Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 30192000-1, 30192700-8

ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ


Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Νάουςασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω
ςφμβαςθ κα βαρφνει τoυσ κωδικοφσ K.A. 02.10.6612(ςχετ. Α.Α.Υ. 174/ 2019) Κ.Α.02.10.6613(ςχετ. Α.Α.Υ.
178/ 2019) , 02.15.6613(ςχετ. Α.Α.Υ. 181/ 2019) και
02.30.6613 (ςχετ. Α.Α.Υ. 184 / 2019)
του
προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2019 Διμου Νάουςασ και τουσ αντίςτοιχουσ του 2020.



Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και για τα τζςςερα (4) τμιματα ανζρχεται ςτο ποςό των
36.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ άνευ ΦΡΑ: 29.435,48 €, ΦΡΑ
:7.064,52 €)
[30]
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ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΤΜΘΜΑ
Α/Α
1

ΤΜΘΜΑ 1: Ρρομικεια διαφόρων
χαρτιϊν

φωτοαντιγραφικϊν

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

ΦΡΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ

7.661,29

1.838,71

9.500,00

Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
2

3

4

ΤΜΘΜΑ 2: Ρρομικεια αναλωςίμων εκτυπωτϊν και φαξ 6.451,61
1.548,39
(μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet & laser)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
ΤΜΘΜΑ 3: Ρρομικεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά 5.645,16
1.354,84
μθχανιματα του Διμου) (τόνερ και τφμπανα)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
ΤΜΘΜΑ 4: Ρρομικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν 9.677,42
2.322,58
γραφείου
K.A. 02.10.6612
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.( ΤΜ.1 + ΤΜ.2+ΤΜ.3+ΤΜ.4)
Ψ.Ρ.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΜΕΛΕΤΘ
(ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ
ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ

Νάοσζα 27/09/2019
Aρ.πρωη.: 16516

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληπου: Λαπαβίτσαρ Γ.-Καπςπίδος ου.
Σηλ.:23323-50328,50367
Φαξ:23320-24260
e-mail: lapavitsas@naoussa.gr
karipidou@naoussa.gr
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ

Ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ προκειμζνου να καλφψει βαςικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ, προτίκεται να
προμθκευτεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, «προμήθεια εντύπων και σλικών μητανογράυησης
και πολλαπλών εκτσπώσεων και γραυικής ύλης» .
Θ ςυνολικι προμικεια διαιρείται ςε ηέζζεξα (4) επί κέξνπο ΣΜΖΜΑΣΑ, ωσ εξισ :
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα δηαθφξσλ θσηναληηγξαθηθψλ ραξηηψλ
ΣΜΖΜΑ 2: Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηψλ θαη θαμ (κειάληακειαλνηαηλίεο-ηφλεξ-ηχκπαλα , inkjet & laser)
ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηα θσηναληηγξαθηθά
κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ) (ηφλεξ θαη ηχκπαλα)

ΤΝΟΛΟ
(ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ
Φ.Π.Α.)
9.500,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €

ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ 12.000,00 €
ΤΝΟΛΟ

36.500,00 €

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ προμικειασ. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται
οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ.
Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνες ,κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο
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Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
_____________________ ΤΜΗΜΑ 1: ______________________
Ρρομικεια διαφόρων φωτοαντιγραφικϊν χαρτιϊν
πλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 9.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (7.661,29 € +
1.838,71 € Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,02.30.6613
ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΕΛΓΑΨΘΣ – ΕΝΔΕΛΚΤΚΫΝ ΡΟΣΛΟΤΘΤΫΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΕΛΔΟΣ
1. ΩΑΤΛ Α3 ΛΕΥΚΟ 80gr/m2

ΚΟΥΤΛ

CPV :30197643-5

20

5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ = 500 ΨΥΛΛΑ)

2. ΩΑΤΛ Α4 ΕΓΩΫΜΟ (ΜΟΝΟΩΫΜΟ-ΚΛΤΛΝΟ) ΚΟΥΤΛ
80gr/m2
5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
CPV : 30197643-5
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ = 500 ΨΥΛΛΑ)
3. ΩΑΤΛ Α4 ΛΕΥΚΟ 80gr/m2

1

ΚΟΥΤΛ

CPV : 30197643-5

420

5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ = 500 ΨΥΛΛΑ)

4. ΩΑΤΛ Α4 ΜΡΕΗ 80gr/m2

ΤΕΜΑΩΛΟ
ΨΥΛΛΫΝ

CPV :30197643-5
5. ΩΑΤΟΝΛ Α4, ΜΡΕΗ, 160 gr/m2
CPV :30197643-5
6. ΩΑΤΛ Α3 ,ΛΕΥΚΟ ILLUSTRATION,
250 gr/m2

–

ΔΕΣΜΛΔΑ

500

4

ΤΕΜΑΩΛΟ- ΔΕΣΜΛΔΑ ΤΫΝ 250
ΨΥΛΛΫΝ

15

ΤΕΜΑΩΛΟ-ΔΕΣΜΛΔΑ
ΨΥΛΛΫΝ

ΤΫΝ

100

10

ΤΕΜΑΩΛΟ-ΔΕΣΜΛΔΑ
ΨΥΛΛΫΝ

ΤΫΝ

100

50

CPV :30197643-5
7. ΩΑΤΛ Α3 ,ΛΕΥΚΟ ILLUSTRATION,
115 gr/m2
CPV :30197643-5
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.

7.661,29 €

Ψ.Ρ.Α. 24%

1.838,71 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α.

9.500,00 €
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χαρτί Α4, Α3 κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνο ϊςτε να διατθρείται θ επικυμθτι
ςτεγανότθτα και να αναγράφεται ευκρινϊσ θ επωνυμία του καταςκευαςτι, το είδοσ, το επικυμθτό
βάροσ, οι διαςτάςεισ των φφλλων, ο αρικμόσ των φφλλων ανά δεςμίδα.



Θα πρζπει να είναι κατάλλθλο για εκτυπϊςεισ ςε φωτοαντιγραφικά μθχανιματα, ςε εκτυπωτζσ
inkjet και laser, τόςο για ζγχρωμθ όςο και για αςπρόμαυρθ εκτφπωςθ.

______________________________________ ΤΜΗΜΑ 2: _______________________________________
Ρρομικεια αναλωςίμων εθηππσηψλ θαη θαμ (μελάνια-μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα
, inkjet & laser)
πλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6.451,61 € + 1.548,39 €
Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613
ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΕΛΓΑΨΘΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΫΝ ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ

Α/Α

1.

ΕΛΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

TONER LEXMARK MS310DN

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Γ= ΓΝΘΣΛΟ
Σ=ΣΥΜΒΑΤΟ

ΤΕΜΑΩΛΟ

40

Σ

ΤΕΜΑΩΛΟ

30

Σ

LEXMARK PHOTOCONDUCTOR ΤΕΜΑΩΛΟ
(DRUM) ΓΛΑ MS310 DN

20

Σ

ΤΕΜΑΩΛΟ

30

Σ

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

Σ

TEMAXIO

15

Σ

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

Σ

(502H (HIGH
BLACK)

CAPACITY

5K)-

CPV :30125110-5
2.

TONER LEXMARK MS317DN
(51B2000 -BLACK)
CPV :30125110-5

3.

(50F0Z00 ι αλλιϊσ 500Η)
CPV : 22500000-5
4.

TONER CANON MF4550
(CARTRIDGE CANON 728 – 2100
pages)
CPV :30125110-5

5.

TONER HP LJ 1020
(12 Α BLACK)
CPV : 30125110-5

6.

TONER HP 1102 ( 85A BLACK)
CPV : 30125110-5

7.

TONER HP LJ 1005

[34]
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(35 A BLACK)

CPV : 30125110-5
8.

TONER SAMSUNG SCX 4623F ( ΤΕΜΑΩΛΟ
1052 L BLACK)

2

Σ

TEMAXIO

2

Σ

TEMAXIO

30

Σ

TEMAXIO

10

Σ

TEMAXIO

8

Σ

DRUM UNIT(Photo conductor) ΤΕΜΑΩΛΟ
EPSON EPL6200

4

Σ

CPV : 30125110-5
9.

10.

11.

12.

TONER SAMSUNG SCX 4650
(MLT D117S BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER
SAMSUNG SLM2675FN – M2875FD
(MLT D116 BLACK)
CPV : 30125110-5
DRUM UNIT SAMSUNG SLM2675FN – M2875FD
(MLT R116)
CPV : 22500000-5
TONER EPSON EPL 6200
(S 050167 BLACK)
CPV : 30125110-5

13.

(C13S051099)
CPV : 22500000-5
14.

15.

* TONER KYOCERA FS- TEMAXIO
6970DN
(TK-450
Black
1T02J50EU0 )
CPV : 30125110-5
ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) TEMAXIO
EPSON STYLUS PHOTO 1500W

3
*Γ
4

Σ

3

Σ

3

Σ

3

Σ

(CT13T07914010 – BLACK)
CPV : 30192113-6
16.

ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) TEMAXIO
EPSON STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07924010 – CYAN)
CPV : 30192113-6

17.

ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) TEMAXIO
EPSON STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07954010 – LIGHT CYAN)
CPV : 30192113-6

18.

ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) TEMAXIO
EPSON STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07964010
MAGENTA)

–

LIGHT

CPV : 30192113-6
[35]
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ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) ΤΕΜΑΩΛΟ
EPSON STYLUS PHOTO 1500W

Σ

(CT13T07934010 –MAGENTA)
CPV : 30192113-6
20.

ΜΕΛ . ΕΚΤΥΡΫΤΘ (CARTRIDGE) ΤΕΜΑΩΛΟ
EPSON STYLUS PHOTO 1500W

3

Σ

8

Σ

3

Σ

(CT13T07944010 –YELLOW)
CPV : 30192113-6
21.

ΜΕΛΑΝΛ FAX PANASONIC KX- ΤΕΜΑΩΛΟ
MB771 (KX FAT92 BLACK)
CPV : 30192320-0

22.

DRUM
UNIT
ΓΛΑ
PANASONIC KX-MB771
FAD93)

FAX ΤΕΜΑΩΛΟ
(KX

CPV : 22500000-5
23.

ΜΕΛΑΝΛ FAX PANASONIC KX- ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ
FP 205 (KX FA52X BLACK)
ΤΫΝ
2
ΤΕΜΑΩΛΫΝ
CPV : 30192320-0

5

Σ

24.

ΜΕΛΑΝΛ FAX PHILIPS

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

Σ

ΜΕΛΑΝΟΤΑΛΝΛΑ(INK
RIBBON TEMAXIO
CASSETTE)
ΓΛΑ
ΟΛΟΪ
ΡΑΟΥΣΛΫΝ – AMANO EX 3000N
(2559RD)

2

Σ

Thermal Transfer Magic Primo
5 PPF-631
CPV : 3019232025.

CPV : 30192320-0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.

6.451,61 €

ΨΡΑ 24%

1.548,39 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α. 24%
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Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ ζχουν το δικαίωμα να προςφζρουν είτε γνιςια είτε ιςοδφναμα- ςυμβατά προϊόντα,
διαφορετικοφ καταςκευαςτι από αυτόν του μθχανιματοσ, για το οποίο προορίηονται, εκτόσ από το Νο 14 είδοσ
τθσ μελζτθσ (TONER KYOCERA FS-6970DN (TK-450 - Black 1T02J50EU0 ) για ηο οποίο θα πρέπει σποτρεωηικά να
καηαθέζοσν προζθορά για γνήζιο (original) προϊόν. Διευκρινίηεται πωσ είναι δυνατι θ κατάκεςθ προςφοράσ
που κα περιλαμβάνει ςυνδυαςμό από γνιςια και ιςοδφναμα - προϊόντα. Σε κάκε περίπτωςθ ο υποψιφιοσ
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςθμάνει ςτο ειδικό ζντυπο προςφοράσ ποια από τα προϊόντα είναι
γνιςια και ποια ιςοδφναμα-ςυμβατά.
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ παρακαλοφνται να δϊςουνε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θσδηθνχο (όπου αυτοί
υπάρχουν) των μελανιϊν και των τόνερ - οι κωδικοί αυτοί αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο μελάνι ι τόνερ,
ςυγκεκριμζνθσ χωρθτικότθτασ και οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ςυμφωνοφν και αναφζρονται
αποκλειςτικά ςε αυτά. Θ εξωτερικι ςυςκευαςία κα φζρει τοποκετθμζνουσ κωδικοφσ αναγνϊριςθσ ( barcode ) και
περιγραφι ςυμβατότθτασ τφπου-μοντζλου.
Σε περίπτωςθ που για το ςυγκεκριμζνο Τμιμα τθσ προμικειασ, προςφερκοφν είδθ διαφορετικοφ καταςκευαςτι
από αυτόν του μθχανιματοσ για τον οποίο προορίηονται, δηλαδή ιζοδύναμα και ζσμβαηά, τότε απαιτείται, μαηί
με όλα τα άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθ διακιρυξθ, επί ποινή αποκλειζμού, Υπεύθσνη
δήλωζη ηοσ Ν. 1599/1986/Α'75 του προςφζροντοσ ότι:
•
Δθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε απνδεηρηεί ειαηησκαηηθφ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν
αξίζηεο πνηφηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνχλ ειαηησκαηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θσδηθνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα φιε ε πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ κε λέα πξντφληα, ρσξίο θακία
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
θαθή εθηχπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ
ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ
πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο.
•
Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε θάπνην κεράλεκα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο απφ ηε ρξήζε
ηζνδχλακσλ ή ζπκβαηψλ ηφλεξ (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε απφ
εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή.
•
Ζ πνηφηεηα εθηχπσζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο εθηππψζεσλ ηνπ ηζνδχλακνπ πξντφληνο, ζπκθσλνχλ κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκφο εθηππψζεσλ κηθξφηεξνο
θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα αληηθαηαζηαζεί φιε ε ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο.
•
Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα:
ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ -κνληέινπ, θαη β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή
ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο.
•
Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο.
•
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα νρηψ (18) κήλεο κεηά ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο.

Εφόςον ηθτθκεί να κατατεκοφν δείγματα για μελάνια ι τόνερ, προκειμζνου να ελεγχκοφν από τθν
αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, τότε ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να τα προςκομίςει
,εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ.
Οι παραπάνω δθλϊςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
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ΤΜΗΜΑ 3: 2019-10-30
Ρρομικεια αναλωςίμων γηα

ηα θσηναληηγξαθηθά κεγαλήκαηα ηνπ Γήκνπ (τόνερ
και τφμπανα)

πλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 7.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (5.645,16 € + 1.354,84 €
Φ.Π.Α. 24%)
Σαμηλφκεζε θαηά cpv: 30125120-8, 22500000-5
Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613,02.30.6613
ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΕΛΓΑΨΘΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΫΝ ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ
Α/Α

ΕΛΔΟΣ
1.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
BLACK)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ
KONIKA MINOLTA BIZ HUB 250(TN 211

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

TEMAXIO

4

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220(CYAN
, DR311C)

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

ΤΕΜΑΩΛΟ

12

CPV : 30125120-8
2.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
(BLACK , TN216K)
CPV : 30125120-8

3.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
(MAGENTA, TN216M)
CPV : 30125120-8

4.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
(YELLOW , TN216Y)
CPV : 30125120-8

5.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
( CYAN, TN216C)
CPV : 30125120-8

6.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
(BLACK , DR311K)
CPV : 22500000-5

7.

CPV : 22500000-5
8.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
(MAGENTA , DR311M)
CPV : 22500000-5

9.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C220
(YELLOW , DR311Y)
CPV : 22500000-5

10.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e
(BLACK, TN321K)

[38]
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11.

ΤΕΜΑΩΛΟ
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ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e

5

(CYAN, TN321C)
CPV : 30125120-8
12.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

4

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

(ΕΓΩΫΜO DRUM, DR512, Y,M,C)

(ΣΕΤ ΤΫΝ 3, Y,M,C)

(MAGENTA, TN321M)
CPV : 30125120-8
13.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e
(YELLOW, TN321Y)
CPV : 30125120-8

14.

DRUM UNTI ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB C284e
(BLACK, DR512K)
CPV : 22500000-5

15.

CPV : 22500000-5
16.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ HUB 224e

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

TEMAXIO

1

TEMAXIO

11

TEMAXIO

3

TEMAXIO

3

TEMAXIO

3

(BLACK, TN322)
CPV : 30125120-8
17.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ TOSHIBA Estudio 170F
(T170F)
CPV : 30125120-8

18.

DRUM UNIT ΓΛΑ TOSHIBA Estudio 170F
(OD170F)
CPV : 22500000-5

19.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA KM 2035 (TK 410 BLACK)
CPV : 30125120-8

20.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA TASKALFA 2551ci
(TK TK-8325K -BLACK)
CPV : 30125120-8

21.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA TASKALFA 2551ci
(TK 8325C -CYAN)
CPV : 30125120-8

22.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA TASKALFA 2551ci
(TK 8325M -MAGENTA)
CPV : 30125120-8

23.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA TASKALFA 2551ci
(TK 8325Y -YELLOW)
CPV : 30125120-8

[39]

24.

DRUM UNTI ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KYOCERA TASKALFA 2551ci

TEMAXIO

1

(ΣΕΤ ΤΫΝ
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25.

CPV : 22500000-5

4 DRUM ,
BLACK
,CYAN,
MAGENTA, YELLOW)

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ SHARP AR-5316E (AR016T)

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

CPV : 30125120-8

Όλα ηα προζθερόμενα είδη για ηο ζσγκεκριμένο Τμήμα ηης προμήθειας ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα θαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε (θα πρέπει να μην έτοσν θθορές ή αλλοιώζεις). Θα είναι γλήζηα (original), ανηίζηοιτα με
ηοσς ηύποσς ηων Φωηοανηιγραθικών μητανημάηων. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αλαθέξεηαη ζε ζπκβαηά ή
ηζνδχλακα πξντφληα ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΣΜΖΜΑ ηεο πξνκήζεηαο, ζα ζεσξείηαη
απαξάδεθηε θαη ζα απνξξίπηεηαη.
Ραρακαλοφμε να δϊςετε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θσδηθνχο (όπου αυτοί υπάρχουν) των προϊόντων - οι κωδικοί
αυτοί αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο προϊόν, ςυγκεκριμζνθσ χωρθτικότθτασ και οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν
κα πρζπει να ςυμφωνοφν και αναφζρονται αποκλειςτικά ςε αυτά. Θ εξωτερικι ςυςκευαςία κα φζρει
τοποκετθμζνουσ κωδικοφσ αναγνϊριςθσ( barcode ) και περιγραφι ςυμβατότθτασ τφπου-μοντζλου.
Τα προςφερόμενα είδθ κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ μετά τθν
θμερομθνία παράδοςθσ.

ΤΜΗΜΑ 4:
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ πλνιηθφο
ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 12.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (9.677,42 € + 2.322,58
€ Φ.Π.Α. 24%)
Σαμηλφκεζε θαηά cpv: 30192700-8 (Γραθική ύλη-Stationery)
30192000-1 (Πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ - Office supplies

Κ.Α. 02.10.6612
ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΕΛΓΑΨΘΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΫΝ ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΕΛΔΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1.

DVD R ΑΡΛΑ ΕΓΓΑΨΘΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 50

4

2.

CD R ΑΡΛΑ ΕΓΓΑΨΘΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 50

4

3.

ΩΑΤΛΝΕΣ ΚΘΚΕΣ CD-DVD ΜΕ “ΡΑΑΚΥΟ”, ΛΕΥΚΟ ΩΫΜΑ

TEMAXIA

400

4.

ΨΑΚΕΛΟΣ CD-DVD ΜΕ ΨΥΣΑΛΛΔΕΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

5.

ΨΑΚΕΛΟΛ Α4 ΩΑΤΟΝΕΝΛΟΛ ΜΕ ΡΤΕΥΓΛΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

1500

ΤΕΜΑΩΛΑ

1500

ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
6.

ΨΑΚΕΛΟΛ Α4,ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ, ΜΕ ΛΑΣΤΛΩΟ, ΔΛΑΨΟΑ
ΩΫΜΑΤΑ

[40]

7.

ΝΤΟΣΛΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ -Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΕΛΑΣΜΑΡΟΣΟΪΘ - ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΔΛΑΨΑΝΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

8.

ΨΑΚΕΛΟΛ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛΑ- ΜΡΛΕ - ΑΡΟ ΣΚΛΘΟ ΩΑΤΟΝΛ, ΜΕ
ΑΩΘ & ΚΟΔΟΝΛΑ –ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 30*40*8

ΤΕΜΑΩΛΑ

350

9.

ΨΑΚΕΛΟΛ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛΑ- ΜΡΛΕ - ΑΡΟ ΣΚΛΘΟ ΩΑΤΟΝΛ, ΜΕ
ΑΩΘ & ΚΟΔΟΝΛΑ –ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 27*37*8

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

10.

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ Α4, 8*32 (ΜΕΓΑΛΟ)-ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

500

11.

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ Α4, 4*32 (ΜΕΣΑΛΟ)- ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

12.

ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ , 8*20 -ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

13.

ΔΛΑΨΑΝΕΛΕΣ ΑΩΕΛΟΚΕΤΘΣΘΣ (ΗΕΛΑΤΛΝΑ) ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ
Α4, ΤΥΡΟΥ “Ρ”- ΜΕ ΤΥΡΕΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100
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(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ 100 ΤΕΜ.)

1500

(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ 100
ΤΕΜ.)

ΡΑΩΟΥΣ ΛΚΑΝΟΥ ΫΣΤΕ ΝΑ ΜΘ ΤΣΑΛΑΚΫΝΟΝΤΑΛ – ΣΚΛΗΟΝΤΑΛ

14.

FILE BOX ΩΑΤΟΝΛ - ΑΝΟΛΩΤΟΥ ΤΥΡΟΥ Α4, 8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) –
ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

15.

BOX ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΛΑΣΤΛΚΟ, ΜΕ ΛΑΣΤΛΩΟ, 4*32(ΜΕΣΑΛΟ) ΜΡΟΝΤΫ & ΜΑΥΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

16.

BOX ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΛΑΣΤΛΚΟ, ΜΕ ΛΑΣΤΛΩΟ, 8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) ΜΡΟΝΤΫ & ΜΑΥΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

400

17.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΑΝΕΞΛΤΘΛΟΛ - ΩΟΝΔΘ ΜΥΤΘ - ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

18.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΑΝΕΞΛΤΘΛΟΛ - ΛΕΡΤΘ ΜΥΤΘ - ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

19.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΥΡΟΓΑΨΘΣ ΤΕΤ. ΜΥΤΘ , ΨΫΣΨΟΟΥΩΟΛ –
ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

20.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΓΛΑ ΑΣΡΟΡΛΝΑΚΑ - ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

21.

ΑΡΟΣΥΑΡΤΛΚΟ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ – ΛΑΒΘ ΤΥΡΟΥ «ΤΑΝΑΛΛΑΣ»

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

22.

ΑΡΟΣΥΑΡΤΛΚΟ ΜΛΚΟΦ ΜΕΓΕΚΟΥΣ – ΤΥΡΟΥ "ΚΑΒΟΥΑΚΛ"

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

23.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 64

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

24.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 24/6
ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

[41]

25.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 10

ΤΕΜΑΩΛΑ

10
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ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

26.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) ΡΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

6

27.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 64

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ

25

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)

28.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 24/6
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)

29.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 10
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)

30.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ
ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

Ν3 ΚΟΥΤΛ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100

ΤΕΜΑΩΛΑ

300

31.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ
ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

Ν5 ΚΟΥΤΛ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 50

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

32.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ
ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

Ν7 ΚΟΥΤΛ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 25

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

33.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΩΑΤΑΚΛΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

(POST IT) ΜΛΚΑ – ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ (ΡΑΚΕΤΑΚΛ ΤΫΝ 100
ΑΥΤ/ΤΫΝ)

34.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΩΑΤΑΚΛΑ
(POST IT) ΜΕΣΑΛΟ ΜΕΓΕΚΟΣ – ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ (ΡΑΚΕΤΑΚΛ
ΤΫΝ 100 ΑΥΤ/ΤΫΝ)

35.

ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΙ ΑΤΗΕΝΤΑ

36.

ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ – ΑΤΗΕΝΤΑ (ΜΕΓΕΚΟΣ ΡΕΛΡΟΥ Α5, ΣΚΛΘΟ
ΕΞΫΨΥΛΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

37.

ΣΤΥΛΟ ΔΛΑΚΕΛΑΣ, GEL ΜΕ ΛΑΣΤΛΩΕΝΛΑ ΛΑΒΘ, ΜΕ ΚΟΥΜΡΛ Θ
ΚΑΡΑΚΛ, 1,00mm , ΔΛΑΚΕΣΛΜΑ ΣΕ ΜΡΛΕ,ΜΑΥΟ ΚΑΛ ΚΟΚΚΛΝΟ
ΩΫΜΑ
ΣΤΥΛΟ ΡΕΝΑΣ ΛΘΞΛΑΩΕΛΟΥ (ΤΥΡΟΥ ΟΛΕ) , 0,5mm, ΜΕ ΣΥΝΕΩΘ
ΟΘ ΑΔΛΑΒΟΩΟΥ ΜΕΛΑΝΛΟΥ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΡΛΑΛ, ΜΕ ΚΑΡΑΚΛ
ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ, ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ ΣΕ ΜΡΛΕ ΚΑΛ ΜΑΥΟ ΩΫΜΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

700

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

39.

ΜΟΛΥΒΛ ΞΥΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ ΘΒ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

40.

ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΞΥΣΤΑ ΜΟΛΥΒΛΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΘ ΛΕΡΛΔΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

41.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,3

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

38.

(50 φφλλων)

ΣΕ

ΡΛΑΣΤΛΚΘ

[42]

ΚΘΚΘ

ΜΕ

42.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,5

43.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,7

44.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,3

ΤΕΜΑΩΛΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ
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5
5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)
45.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,5
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)

46.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,7
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)

47.

ΓΟΜΟΛΑΣΤΛΩΑ ΛΕΥΚΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

48.

ΩΑΑΚΑΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ, 40 εκ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

49.

ΩΑΑΚΑΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ, 20 εκ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

50.

ΔΛΟΚΫΤΛΚΟ ΡΟΝΤΛΚΛ

ΤΕΜΑΩΛΑ

300

51.

ΥΓΟ ΔΛΟΚΫΤΛΚΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

52.

ΥΓΟ ΔΛΑΛΥΤΛΚΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

53.

ΒΑΣΘ ΓΛΑ ΣΨΑΓΛΔΕΣ (4ΚΕΣΛΑ & 6ΚΕΣΛΑ) –ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

54.

ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΛΔΫΝ Νο.3(ΜΕΣΑΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

55.

ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΛΔΫΝ Νο.1(ΜΕΓΑΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

56.

ΜΕΛΑΝΛ ΓΛΑ ΣΨΑΓΛΔΕΣ, ΜΡΛΕ,

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΕΛΡΟΥ ΤΫΝ 30ml
57.

ΪΑΛΛΔΛ, ΡΕΛΡΟΥ 15cm(+-2cm), ΜΕ ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΑΒΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

58.

ΪΑΛΛΔΛ, ΡΕΛΡΟΥ 25cm(+-2cm), ΜΕ ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΑΒΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

59.

ΚΥΒΟΣ ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ, ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟΝ 400 ΨΥΛΛΫΝ, ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ
(9*9cm +-1cm)

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

60.

ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΔΛΑΨΑΝΘ ΚΘΚΘ ΓΛΑ ΚΥΒΟ ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ
ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΟ ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ ΑΝΫΤΕΫ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

61.

ΒΑΣΘ ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΓΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ (ΣΕΛΟΤΕΪΡ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

62.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ ΔΛΑΨΑΝΘ (ΣΕΛΟΤΕΪΡ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

63.

ΚΟΡΛΔΛ, ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΑΒΘ, ΜΕΣΑΛΟ ΜΕΓΕΚΟΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

64.

ΑΛΚΜΟΜΘΩΑΝΘ, ΘΛΛΑΚΟ + ΜΡΑΤΑΛΑ, ΜΕΣΑΛΟ ΜΕΓΕΚΟΣ
(ΡΕΛΡΟΥ 15*10cm)

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

65.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΛ ΡΟΛΥΩΫΜΟΛ ΣΕΛΛΔΟΔΕΛΚΤΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ
ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟ 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΣΕ ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟ 5 ΩΫΜΑΤΑ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

66.

ΣΕΛΛΔΟΔΕΛΚΤΕΣ Α4, ΓΛΑ ΚΛΑΣΕ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 10 ΤΕΜ. , ΕΛΤΕ
ΜΕ ΑΛΚΜΘΣΘ Ι ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ Ι ΑΛΨΑΒΘΤΛΚΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

67.

ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΑΨΑΚΛΑ ΕΓΓΑΨΫΝ a4, ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΚΑΚΕΤΘΣ
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ, ΕΛΤΕ ΔΛΑΨΑΝΑ Θ ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

68.

ΘΜΕΟΛΟΓΛΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΕΤΟΥΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

120

69.

ΒΑΣΘ ΓΛΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΘΜΕΟΛΟΓΛΑ – ΡΛΑΣΤΛΚΘ,ΔΛΑΨΟΑ
ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

70.

ΔΛΑΚΟΕΥΤΘΣ 15-20 ΨΥΛΛΫΝ, ΣΤΛΒΑΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ, ΜΕ ΕΡΛΛΟΓΕΑ
ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΔΛΑΤΘΣΘΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

71.

ΔΛΑΚΟΕΥΤΘΣ 50-70 ΨΥΛΛΫΝ, ΣΤΛΒΑΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ, ΜΕ ΕΡΛΛΟΓΕΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10
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72.

ΔΛΑΨΑΝΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ. Α4, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100
ΤΕΜΑΩΛΫΝ

73.

ΔΛΑΨΑΝΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ. Α3, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100
ΤΕΜΑΩΛΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

2

74.

ΤΕΤΑΔΛΑ ΣΡΛΑΛ (2 ΚΕΜΑΤΫΝ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

75.

ΤΕΤΑΔΛΑ ΜΡΛΕ 50 ΨΥΛΛΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

70

76.

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΛΑΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ Α5 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ
ΚΛΕΛΣΛΜΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

1000

77.

ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΛΑΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ Α4 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ
ΚΛΕΛΣΛΜΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

1200

78.

ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΓΑΛΑ, >41 mm

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

79.

ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΣΑΛΑ- 25- 33mm, ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12
ΤΜΩ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΛΚΑ-19- 22mm, ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12
ΤΜΩ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

81.

ΛΑΣΤΛΩΑΚΛΑ ΛΕΡΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100 ΤΕΜ.)

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

82.

ΛΑΣΤΛΩΑ ΩΟΝΤΑ Ν.10, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΛ ΤΟΥ 1KG.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

ΔΛΑΜΕΤΟΣ ≥ 12cm

(ΣΥΣΚ. ΣΑΚΟΥΛΑ
ΤΟΥ 1KG)

83.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ ΡΕΛΤΥΛΛΛΓΜΑΤΟΣ (ΓΛΑ ΡΑΚΕΤΑΛΣΜΑΨΑΔΛΑ – ΩΫΜΑ ΜΡΕΗ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

84.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ ΡΕΛΤΥΛΛΛΓΜΑΤΟΣ (ΓΛΑ ΡΑΚΕΤΑΛΣΜΑΨΑΔΛΑ – ΔΛΑΨΑΝΘ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

85.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΕΚΤΥΡΫΣΛΜΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΣΕ ΩΑΤΛ Α4

ΤΕΜΑΩΛΑ

7

80.

2

(ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12
ΤΜΩ)
20

(ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12
ΤΜΩ)

ΔΛΑΣΤΑΣΘ ΕΤΛΚΕΤΑΣ: 70*29,7mm – 30 ΕΤΛΚΕΤΕΣ/ΨΥΛΛΟ
ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 100 ΨΥΛΛΫΝ
86.

ΩΑΤΟΝΛΑ ΚΑΝΣΟΝ, ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ, 50*70cm

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

87.

ΚΟΛΛΑ STICK – 10γρ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

60

88.

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ ΣΕ ΣΫΛΘΝΑΛΟ 35 γρ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

89.

ΞΥΛΟΜΡΟΓΛΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 24 ΤΜΩ, ΔΛΑΔΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

90.

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΨΟΑΣ, ΓΑΜΜΟΓΑΨΘΜΕΝΕΣ (ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

2000

91.

ΣΕΛΛΔΕΣ ΚΑΜΡΟΝ , ΜΡΛΕ Α4

ΤΕΜΑΩΛΑ

1

ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 100
92.

ΑΛΨΑΒΘΤΛΚΟ ΕΥΕΤΘΛΟ Α4, ΒΛΒΛΛΟΔΕΤΘΜΕΝΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

93.

ΒΛΒΛΛΟ ΡΑΚΤΛΚΫΝ 100ΨΥΛΛΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

4

94.

ΒΛΒΛΛΟ ΡΑΚΤΛΚΫΝ 200ΨΥΛΛΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

4

95.

ΜΡΛΟΚ – ΤΥΡΟΥ ΣΕΜΛΝΑΛΟΥ- ΔΛΑΣΤΑΣΘ Α4 – 50 ΨΥΛΛΑ – ΛΓΕ,
GLOSSY ΕΞΫΨΥΛΛΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

70

96.

ΜΡΛΟΚ – ΤΥΡΟΥ ΣΕΜΛΝΑΛΟΥ- ΔΛΑΣΤΑΣΘ Β5 – 50 ΨΥΛΛΑ – ΛΓΕ,
GLOSSY ΕΞΫΨΥΛΛΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

97.

ΩΑΤΛΝΟ ΟΛΟ ΑΛΚΜΟΜΘΩΑΝΘΣ-ΛΕΥΚΟ (ΔΛΑΜΕΤΟΣ ΡΕΛΡΟΥ

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

[44]
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98.

ΟΛΟ ΔΛΑΨΑΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΓΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ(ΔΕΣΛΜΟ)
ΒΛΒΛΛΫΝ, ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 10μ ΜΘΚΟΣ - ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΛΡΟΥ 45εκ.

99.

ΩΑΤΛ ΟΛΟ ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS
Διαςτάςεισ: 56*29 mm (+/- 1 mm)
- Κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνο ϊςτε να
διατθρείται θ επικυμθτι ςτεγανότθτα και να ςυμφωνεί με τισ
ανωτζρω δοκείςεσ διαςτάςεισ.
ΔΛΨΥΛΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ

ΤΕΜΑΩΛΑ

Gloss A4 , ΡΑΩΟΣ: 80 mic

(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ 100
ΤΜΩ.)

100.

2
15

(ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 10 )

ΤΕΜΑΩΛΑ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.

9.677,42 €

Ψ.Ρ.Α.

2.322,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ρ.Α.

12.000,00 €

Εφόςον ηθτθκεί να κατατεκοφν δείγματα για μζροσ των ανωτζρω ειδϊν του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ
προκειμζνου να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, τότε οι διαγωνιηόμενοι
οφείλουν να τα προςκομίςουν ,εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ.
Οι παραγγελίεσ και ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν και των τεςςάρων Τμθμάτων τθσ προμικειασ, κα
δίνονται με ζγγραφθ εντολι του Διμου Νάουςασ, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του. Ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εντολζσ ςτο ακζραιο, το ςυντομότερο δυνατό.
Θ
μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι. Ο
προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία ζγκαιρθσ παράδοςθσ επικαλοφμενοσ τυχόν δυςχζρεια
εξεφρεςθσ ςτθν αγορά του είδουσ αυτοφ.
Ο Διμοσ Νάουςασ δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ υποχρεωμζνοσ να απορροφιςει το ςφνολο των
ποςοτιτων των ειδϊν οφτε να εξαντλιςει τθ ςυνολικι ςυμβατικι αξία των ειδϊν, εφόςον οι ανάγκεσ δεν
απαιτοφν κάτι τζτοιο. Οι ποςότθτεσ δφναται να αυξθκοφν ι να μειωκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ
υπθρεςίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ τθσ
προμικειασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο προμθκευτισ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του, δθλϊνει πωσ είναι ςε
κζςθ να ανταποκρικεί ςτο ακζραιο ςτισ ςχετικζσ παραγγελίεσ του Διμου Νάουςασ.
Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου, όπωσ κάκε φορά
αυτι ιςχφει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, με τθν κατάκεςθ του ςχετικοφ
δελτίου αποςτολισ - τιμολογίου. Ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊνει ςχετικά το Γρ. Ρρομθκειϊν,
τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν παράδοςθ των προϊόντων ςτο Διμο, προκειμζνου να
διευκολυνκεί το ζργο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν.
Σσνηάτθηκε

Διέγρζεθε

Λαπαβίηζαο Γηψξγνο

Υαζηνχξα Εσή

Θεσξήζεθε
Κφθθειεο Αζαλάζηνο

Γξ. Πξνκεζεηψλ

Αλαπι. πξντζηακέλε Οηθ. Σκ.

Αλαπι. Γ/ληεο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ

ΓΔ Πξνζσπηθφ Ζ/Τ

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ -Λνγηζηηθνχ

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ - Λνγηζηηθνχ

[45]
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΫΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6204]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: **ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ (ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 30 /
ΝΑΟΥΣΑ / 59200]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΛΑΡΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ,ΚΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ]
- Τθλζφωνο: *2332350328,2332350367]
- Θλ. ταχυδρομείο: *lapavitsas@naoussa.gr , karipidou@naoussa.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa.gr]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων και
γραφικισ φλθσ»
CPV: [30197643-5, 30125110-5, 30125120-8, 30192113-6 , 22500000-5,30192000-1, 30192700-8]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………….]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΑ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *4]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

[] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΨΟΕΫΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·


νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·



παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ *+ Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται
ανωτζρω
(ςθμεία
1-6),
ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που
εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («ασηοκάθαρζη»)xx;
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΨΟΟΛ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΛΣΨΟΕΣ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ
ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός θορέας ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……]
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxv.
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β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΨΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
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τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxv

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΨΟΑΣ

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΘΜΑ 1:
Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων και γραφικισ φλθσ»
Ρρομικεια διαφόρων φωτοαντιγραφικϊν χαρτιϊν

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΕΛΔΟΣ
ΩΑΤΛ
1.
Α3 ΛΕΥΚΟ 80gr/m2
CPV :30197643-5
ΩΑΤΛ
2.
Α4
ΕΓΩΫΜΟ
(ΜΟΝΟΩΫΜΟ-ΚΛΤΛΝΟ)
80gr/m2
CPV : 30197643-5
ΩΑΤΛ
3.
Α4 ΛΕΥΚΟ 80gr/m2
CPV : 30197643-5
ΩΑΤΛ
4.
Α4 ΜΡΕΗ 80gr/m2
CPV :30197643-5
ΩΑΤΟΝΛ
5.
Α4, ΜΡΕΗ, 160
gr/m2
CPV :30197643-5
ΩΑΤΛ
6.
Α3
,ΛΕΥΚΟ
ILLUSTRATION,
250 gr/m2
CPV :30197643-5
ΩΑΤΛ
7.
Α3
,ΛΕΥΚΟ
ILLUSTRATION,
115 gr/m2
CPV :30197643-5

ΚΟΥΤΛ 5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ =
ΨΥΛΛΑ)
ΚΟΥΤΛ 5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ =
ΨΥΛΛΑ)

ΤΛΜΘ/ΜΟΝ
ΑΝΕΥ ΨΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ
ΨΡΑ

20
500
1
500

ΚΟΥΤΛ 5 ΔΕΣΜΛΔΫΝ
(1 ΔΕΣΜΛΔΑ = 500
ΨΥΛΛΑ)
ΤΕΜΑΩΛΟ – ΔΕΣΜΛΔΑ 500
ΨΥΛΛΫΝ
ΤΕΜΑΩΛΟ- ΔΕΣΜΛΔΑ ΤΫΝ
250 ΨΥΛΛΫΝ

420

ΤΕΜΑΩΛΟ-ΔΕΣΜΛΔΑ
100 ΨΥΛΛΫΝ

ΤΫΝ

10

ΤΕΜΑΩΛΟ-ΔΕΣΜΛΔΑ
100 ΨΥΛΛΫΝ

ΤΫΝ

50

4
15

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΨΟΑΣ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.
Ψ.Ρ.Α. 24%
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ολογράφωσ)

(Αρικμθτικϊσ)

ΤΟ ΡΑΑΚΑΤΫ ΣΥΜΡΛΘΫΝΕΤΑΛ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ
ΓΛΑ ΣΥΝΑΨΘ ΕΛΔΘ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΑΑΡΑΝΫ ΡΛΝΑΚΑ ΚΑΛ ΤΥΩΟΝ ΗΘΤΘΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟ ΔΘΜΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ ΡΟΣΨΕΫ ΕΚΡΤΫΣΘ …………………………………………………………%
( ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ & ΟΛΟΓΑΨΫΣ) ΕΡΛ ΤΫΝ ΤΛΜΫΝ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘΣ ΜΟΥ

(υπογραφι υποψθφίου – ςφραγίδα)
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΨΟΑΣ

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΘΜΑ 2:
Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων και γραφικισ φλθσ»
Ρρομικεια αναλωςίμων
εκτυπωτϊν και
μελανοταινίεσ-τόνερ-τφμπανα , inkjet & laser)

Α/Α

ΕΛΔΟΣ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TONER
LEXMARK
MS310DN
(502H(HIGH
CAPACITY
5K)-BLACK)
TONER
LEXMARK
MS317DN(51B2000BLACK)CPV30125110-5
LEXMARK
PHOTOCONDUCTOR(DRU
M)ΓΛΑ
MS310
DN
(50F0Z00 Θ ΑΛΛΛΫS 500Z)
CPV22500000-5
TONER CANON MF4550
(CARTRIDGE CANON 728 –
2100 pages)
CPV :30125110-5
TONER HP LJ 1020
(12 Α BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER HP 1102 ( 85A
BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER HP LJ 1005
(35 A BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER SAMSUNG SCX
4623F ( 1052 L BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER SAMSUNG SCX
4650
(MLT D117S BLACK)
CPV : 30125110-5
TONER
SAMSUNG SLM2675FN – M2875FD
(MLT D116 BLACK)
CPV : 30125110-5

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΟ

40

ΤΕΜΑΩΛΟ

30

ΤΕΜΑΩΛΟ

20

ΤΕΜΑΩΛΟ

30

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

TEMAXIO

15

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

TEMAXIO

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

30
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

DRUM UNIT SAMSUNG
SL-M2675FN-M2875FD
(MLT R116)
CPV 22500000-5
TONER EPSON EPL 6200
(S 050167 BLACK)
CPV : 30125110-5
DRUM
UNIT(Photo
conductor)
EPSON
EPL6200
(C13S051099)
CPV : 22500000-5
* TONER KYOCERA FS6970DN (TK-450 Black
1T02J50EU0 )
CPV : 30125110-5
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07914010 – BLACK)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07924010 – CYAN)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07954010 – LIGHT
CYAN)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07964010 – LIGHT
MAGENTA)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07934010
–
MAGENTA)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛ
.
ΕΚΤΥΡΫΤΘ
(CARTRIDGE)
EPSON
STYLUS PHOTO 1500W
(CT13T07944010
–
YELLOW)
CPV : 30192113-6
ΜΕΛΑΝΛ
FAX
PANASONIC
KX-MB771
(KX FAT92 BLACK)
CPV : 30192320-0
ΜΕΛΑΝΛ
FAX
PANASONIC
KX-MB771
(KX FAT92 BLACK)
CPV : 30192320-0

TEMAXIO

10

TEMAXIO

8

TEMAXIO

4

ΤΕΜΑΩΛΟ

3

TEMAXIO

4

ΤΕΜΑΩΛΟ

3

TEMAXIO

3
*Γ

TEMAXIO

3

TEMAXIO

3

TEMAXIO

3

TEMAXIO

8

ΤΕΜΑΩΛΟ

3
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23.

24.

25.

ΜΕΛΑΝΛ
FAX
PANASONIC KX-FP 205
(KX FA52X BLACK)
CPV : 30192320-0
ΜΕΛΑΝΛ FAX PHILIPS
Thermal Transfer Magic
Primo 5 PPF-631
CPV : 30192320-

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ
ΜΕΛΑΝΟΤΑΛΝΛΑ(INK
RIBBON CASSETTE) ΓΛΑ
ΟΛΟΪ ΡΑΟΥΣΛΫΝ –
AMANO EX 3000N
(2559RD)

2

CPV : 30192320-0
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΨΟΑΣ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ολογράφωσ)

(Αρικμθτικϊσ)

ΤΟ ΡΑΑΚΑΤΫ ΣΥΜΡΛΘΫΝΕΤΑΛ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ
ΓΛΑ ΣΥΝΑΨΘ ΕΛΔΘ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΑΑΡΑΝΫ ΡΛΝΑΚΑ ΚΑΛ ΤΥΩΟΝ
ΗΘΤΘΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΡΟΣΨΕΫ ΕΚΡΤΫΣΘ …………………………………………………………%
( ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ & ΟΛΟΓΑΨΫΣ) ΕΡΛ ΤΫΝ ΤΛΜΫΝ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘΣ ΜΟΥ.
(υπογραφι υποψθφίου – ςφραγίδα)
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΨΟΑΣ

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΘΜΑ 3:
Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων και γραφικισ φλθσ»
Ρρομικεια αναλωςίμων για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του
Διμου) (τόνερ και τφμπανα)

Α/Α

1.

ΕΛΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ KONIKA MINOLTA BIZ
HUB 250(TN 211 BLACK)

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

KONIKA MINOLTA BIZ

TEMAXIO

4

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
KONIKA
MINOLTA BIZ HUB C220 (BLACK , DR311K)

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

KONIKA

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

KONIKA

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

CPV : 30125120-8
2.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C220
(BLACK , TN216K)
CPV : 30125120-8

3.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C220

(MAGENTA, TN216M)
CPV : 30125120-8
4.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C220
(YELLOW , TN216Y)
CPV : 30125120-8

5.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C220
( CYAN, TN216C)
CPV : 30125120-8

6.

CPV : 22500000-5
7.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
KONIKA
MINOLTA BIZ HUB C220(CYAN , DR311C)
CPV : 22500000-5

8.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
MINOLTA BIZ HUB C220
(MAGENTA , DR311M)
CPV : 22500000-5

9.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
MINOLTA BIZ HUB C220
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(YELLOW , DR311Y)
CPV : 22500000-5
10.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C284e

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

12

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

KONIKA

ΤΕΜΑΩΛΟ

4

KONIKA

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

(BLACK, TN321K)
CPV : 30125120-8
11.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C284e
(CYAN, TN321C)
CPV : 30125120-8

12.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C284e

(MAGENTA, TN321M)
CPV : 30125120-8
13.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB C284e

KONIKA MINOLTA BIZ

(YELLOW, TN321Y)
CPV : 30125120-8
14.

DRUM UNTI ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
MINOLTA BIZ HUB C284e
(BLACK, DR512K)
CPV : 22500000-5

15.

DRUM UNIT ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
MINOLTA BIZ HUB C284e

(ΣΕΤ ΤΫΝ 3,
Y,M,C)

(ΕΓΩΫΜO DRUM, DR512, Y,M,C)
CPV : 22500000-5
16.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
HUB 224e

KONIKA MINOLTA BIZ

ΤΕΜΑΩΛΟ

5

ΤΕΜΑΩΛΟ

2

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

KYOCERA KM 2035

TEMAXIO

1

KYOCERA TASKALFA

TEMAXIO

12

(BLACK, TN322)
CPV : 30125120-8
17.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ TOSHIBA Estudio 170F
(T170F)
CPV : 30125120-8

18.

DRUM UNIT ΓΛΑ TOSHIBA Estudio 170F
(OD170F)
CPV : 22500000-5

19.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
(TK 410 BLACK)
CPV : 30125120-8

20.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
2551ci
(TK TK-8325K -BLACK)
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CPV : 30125120-8
21.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
2551ci

KYOCERA TASKALFA

TEMAXIO

4

KYOCERA TASKALFA

TEMAXIO

4

TEMAXIO

4

TEMAXIO

1

(TK 8325C -CYAN)
CPV : 30125120-8
22.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
2551ci

(TK 8325M -MAGENTA)
CPV : 30125120-8
23.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
2551ci

KYOCERA TASKALFA

(TK 8325Y -YELLOW)
CPV : 30125120-8
24.

DRUM UNTI ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
TASKALFA 2551ci

KYOCERA

(ΣΕΤ ΤΫΝ 4
DRUM
,
BLACK
,CYAN,
MAGENTA,
YELLOW)

CPV : 22500000-5

25.

ΓΑΨ. ΨΫΤ/ΡΛΚΟΥ
(AR016T)

SHARP AR-5316E

ΤΕΜΑΩΛΟ

1

CPV : 30125120-8
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΨΟΑΣ ΑΝΕΥ Ψ.Ρ.Α.
Ψ.Ρ.Α. 24%
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ολογράφωσ)

(αρικμθτικϊσ)

ΤΟ ΡΑΑΚΑΤΫ ΣΥΜΡΛΘΫΝΕΤΑΛ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ
ΓΛΑ ΣΥΝΑΨΘ ΕΛΔΘ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΑΑΡΑΝΫ ΡΛΝΑΚΑ ΚΑΛ ΤΥΩΟΝ
ΗΘΤΘΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΡΟΣΨΕΫ ΕΚΡΤΫΣΘ …………………………………………………………%
( ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ & ΟΛΟΓΑΨΫΣ) ΕΡΛ ΤΫΝ ΤΛΜΫΝ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘΣ ΜΟΥ.

(υπογραφι υποψθφίου – ςφραγίδα)
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΨΟΑΣ

ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΘΜΑ 4:
Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν
εκτυπϊςεων και γραφικισ φλθσ»
Ρρομικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου

ΕΛΔΟΣ
1.

DVD R ΑΡΛΑ ΕΓΓΑΨΘΣ
2.

CD R ΑΡΛΑ ΕΓΓΑΨΘΣ

3.

ΩΑΤΛΝΕΣ
ΚΘΚΕΣ
CD-DVD
ΜΕ
“ΡΑΑΚΥΟ”, ΛΕΥΚΟ ΩΫΜΑ
ΨΑΚΕΛΟΣ CD-DVD ΜΕ ΨΥΣΑΛΛΔΕΣ
ΨΑΚΕΛΟΛ Α4 ΩΑΤΟΝΕΝΛΟΛ ΜΕ ΡΤΕΥΓΛΑ
ΨΑΚΕΛΟΛ Α4,ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΜΕΝΟΛ, ΜΕ
ΛΑΣΤΛΩΟ, ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΝΤΟΣΛΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ -Α4, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ
ΕΛΑΣΜΑ- ΔΛΑΨΑΝΘ ΡΟΣΟΪΘ - ΔΛΑΨΟΑ
ΩΫΜΑΤΑ
ΨΑΚΕΛΟΛ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛΑ- ΜΡΛΕ - ΑΡΟ
ΣΚΛΘΟ ΩΑΤΟΝΛ, ΜΕ ΑΩΘ & ΚΟΔΟΝΛΑ
–ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 30*40*8
ΨΑΚΕΛΟΛ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛΑ- ΜΡΛΕ - ΑΡΟ
ΣΚΛΘΟ ΩΑΤΟΝΛ, ΜΕ ΑΩΘ & ΚΟΔΟΝΛΑ
–ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 27*37*8
CPV:22800000-8
ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ Α4, 8*32 (ΜΕΓΑΛΟ)ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ Α4, 4*32 (ΜΕΣΑΛΟ)ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΛΚΟ , 8*20
ΔΛΑΨΑΝΕΛΕΣ ΑΩΕΛΟΚΕΤΘΣΘΣ (ΗΕΛΑΤΛΝΑ)
ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ Α4, ΤΥΡΟΥ “Ρ”ΜΕ ΤΥΡΕΣ
(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ 100 ΤΕΜ.)
ΡΑΩΟΥΣ
ΛΚΑΝΟΥ ΫΣΤΕ ΝΑ ΜΘ
ΤΣΑΛΑΚΫΝΟΝΤΑΛ – ΣΚΛΗΟΝΤΑΛ
FILE BOX ΩΑΤΟΝΛ - ΑΝΟΛΩΤΟΥ ΤΥΡΟΥ Α4,
8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) – ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
BOX ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΛΑΣΤΛΚΟ, ΜΕ
ΛΑΣΤΛΩΟ, 4*32(ΜΕΣΑΛΟ) - ΜΡΟΝΤΫ &
ΜΑΥΟ
BOX ΚΛΕΛΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΛΑΣΤΛΚΟ, ΜΕ
ΛΑΣΤΛΩΟ, 8*32 (ΜΕΓΑΛΟ) - ΜΡΟΝΤΫ &
ΜΑΥΟ
ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΑΝΕΞΛΤΘΛΟΛ - ΩΟΝΔΘ
ΜΥΤΘ - ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΡΑΚΕΤΟ
ΤΫΝ 50
ΡΑΚΕΤΟ
ΤΫΝ 50
TEMAXIA

400

ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ

40
1500
1500

ΤΕΜΑΩΛΑ

1500

ΤΕΜΑΩΛΑ

350

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ

500

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ
(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ
100 ΤΕΜ.)

20
100

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

ΤΕΜΑΩΛΑ

400

ΤΕΜΑΩΛΑ

50
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24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΨΡΑ
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18.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΑΝΕΞΛΤΘΛΟΛ - ΛΕΡΤΘ ΜΥΤΘ ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

19.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΥΡΟΓΑΨΘΣ ΤΕΤ. ΜΥΤΘ ,
ΨΫΣΨΟΟΥΩΟΛ – ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

20.

ΜΑΚΑΔΟΟΛ
ΓΛΑ ΑΣΡΟΡΛΝΑΚΑ
ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ

-

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

21.

ΑΡΟΣΥΑΡΤΛΚΟ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ
ΤΥΡΟΥ «ΤΑΝΑΛΛΑΣ»

ΛΑΒΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

22.

ΑΡΟΣΥΑΡΤΛΚΟ ΜΛΚΟΦ ΜΕΓΕΚΟΥΣ –
ΤΥΡΟΥ "ΚΑΒΟΥΑΚΛ"

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

23.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 64

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

–

ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ
24.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 24/6
ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

25.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) Νο 10
ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΣΥΜΡΑΓΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

26.

ΣΥΑΡΤΛΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΘ) ΡΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

6

27.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 64

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ

150

ΤΕΜΑΩΛΑ

25

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)
28.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 24/6
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)

29.

ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΨΘΣ Νο 10
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 1000 ΣΥΜΑΤΑΚΛΑ)

30.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ Ν3 ΚΟΥΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100 ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

300

31.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ Ν5 ΚΟΥΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 50 ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

32.

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΛ Ν7 ΚΟΥΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 25 ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

33.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΩΑΤΑΚΛΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

(POST IT) ΜΛΚΑ – ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
(ΡΑΚΕΤΑΚΛ ΤΫΝ 100 ΑΥΤ/ΤΫΝ)
34.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΩΑΤΑΚΛΑ
(POST IT) ΜΕΣΑΛΟ ΜΕΓΕΚΟΣ – ΔΛΑΨΟΑ
ΩΫΜΑΤΑ (ΡΑΚΕΤΑΚΛ ΤΫΝ 100 ΑΥΤ/ΤΫΝ)

35.

ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΙ ΑΤΗΕΝΤΑ

36.

ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ – ΑΤΗΕΝΤΑ (ΜΕΓΕΚΟΣ
ΡΕΛΡΟΥ Α5, ΣΚΛΘΟ ΕΞΫΨΥΛΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

37.

ΣΤΥΛΟ ΔΛΑΚΕΛΑΣ, GEL ΜΕ ΛΑΣΤΛΩΕΝΛΑ
ΛΑΒΘ, ΜΕ ΚΟΥΜΡΛ Θ ΚΑΡΑΚΛ, 1,00mm ,
ΔΛΑΚΕΣΛΜΑ ΣΕ ΜΡΛΕ,ΜΑΥΟ ΚΑΛ ΚΟΚΚΛΝΟ
ΩΫΜΑ
ΣΤΥΛΟ ΡΕΝΑΣ ΛΘΞΛΑΩΕΛΟΥ (ΤΥΡΟΥ
ΟΛΕ) , 0,5mm, ΜΕ ΣΥΝΕΩΘ ΟΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

700

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

38.

(50 φφλλων)
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ΑΔΛΑΒΟΩΟΥ ΜΕΛΑΝΛΟΥ ΚΑΛ ΣΥΣΤΘΜΑ
ΣΡΛΑΛ,
ΜΕ
ΚΑΡΑΚΛ
ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ,
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ ΣΕ ΜΡΛΕ ΚΑΛ ΜΑΥΟ ΩΫΜΑ
39.

ΜΟΛΥΒΛ ΞΥΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ ΘΒ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

40.

ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΞΥΣΤΑ ΜΟΛΥΒΛΟΥ ΣΕ
ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΚΘΚΘ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΘ
ΛΕΡΛΔΑ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

41.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,3

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

42.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

43.

ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,7

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

44.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,3

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

ΤΕΜΑΩΛΑ

5

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)
45.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,5
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)

46.

ΜΥΤΕΣ ΓΛΑ ΜΘΩΑΝΛΚΟ ΜΟΛΥΒΛ, 0,7
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΜΕ 100 ΜΥΤΕΣ)

47.

ΓΟΜΟΛΑΣΤΛΩΑ ΛΕΥΚΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

48.

ΩΑΑΚΑΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ, 40 εκ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

49.

ΩΑΑΚΑΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΣ, 20 εκ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

50.

ΔΛΟΚΫΤΛΚΟ ΡΟΝΤΛΚΛ

ΤΕΜΑΩΛΑ

300

51.

ΥΓΟ ΔΛΟΚΫΤΛΚΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

52.

ΥΓΟ ΔΛΑΛΥΤΛΚΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

53.

ΒΑΣΘ ΓΛΑ ΣΨΑΓΛΔΕΣ (4ΚΕΣΛΑ & 6ΚΕΣΛΑ) –
ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

54.

ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΛΔΫΝ Νο.3(ΜΕΣΑΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

55.

ΤΑΜΡΟΝ ΣΨΑΓΛΔΫΝ Νο.1(ΜΕΓΑΛΟ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

56.

ΜΕΛΑΝΛ ΓΛΑ ΣΨΑΓΛΔΕΣ, ΜΡΛΕ,

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΕΛΡΟΥ ΤΫΝ 30ml
57.

ΪΑΛΛΔΛ, ΡΕΛΡΟΥ
ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΑΒΘ

15cm(+-2cm),

ΜΕ

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

58.

ΪΑΛΛΔΛ, ΡΕΛΡΟΥ
ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΑΒΘ

25cm(+-2cm),

ΜΕ

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

59.

ΚΥΒΟΣ ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ, ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟΝ 400
ΨΥΛΛΫΝ, ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ (9*9cm +-1cm)

ΤΕΜΑΩΛΑ

100

60.

ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΔΛΑΨΑΝΘ ΚΘΚΘ ΓΛΑ ΚΥΒΟ
ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ ΔΛΑΣΤΑΣΘΣ ΑΝΑΛΟΓΘΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΥΒΟ ΣΘΜΕΛΫΣΕΫΝ ΑΝΫΤΕΫ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

61.

ΒΑΣΘ ΡΛΑΣΤΛΚΘ ΓΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ
(ΣΕΛΟΤΕΪΡ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

62.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ
(ΣΕΛΟΤΕΪΡ)

ΔΛΑΨΑΝΘ

ΤΕΜΑΩΛΑ

200

63.

ΚΟΡΛΔΛ,

ΜΕΣΑΛΟ

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΑΛΝΛΑ

ΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΛΑΒΘ,
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ΜΕΓΕΚΟΣ
64.
65.

66.

67.

68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.

ΑΛΚΜΟΜΘΩΑΝΘ, ΘΛΛΑΚΟ + ΜΡΑΤΑΛΑ,
ΜΕΣΑΛΟ ΜΕΓΕΚΟΣ (ΡΕΛΡΟΥ 15*10cm)

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΛ
ΡΟΛΥΩΫΜΟΛ
ΣΕΛΛΔΟΔΕΛΚΤΕΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ
ΜΕ
ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟ 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΣΕ
ΤΟΥΛΑΩΛΣΤΟ 5 ΩΫΜΑΤΑ)
ΣΕΛΛΔΟΔΕΛΚΤΕΣ
Α4,
ΓΛΑ
ΚΛΑΣΕ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 10 ΤΕΜ. , ΕΛΤΕ ΜΕ
ΑΛΚΜΘΣΘ Ι ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ Ι
ΑΛΨΑΒΘΤΛΚΑ
ΡΛΑΣΤΛΚΑ ΑΨΑΚΛΑ ΕΓΓΑΨΫΝ a4,
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΚΑΚΕΤΘΣ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ,
ΕΛΤΕ ΔΛΑΨΑΝΑ Θ ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΘΜΕΟΛΟΓΛΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΕΤΟΥΣ
CPV:22817000-0
ΒΑΣΘ ΓΛΑ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΘΜΕΟΛΟΓΛΑ –
ΡΛΑΣΤΛΚΘ,ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΔΛΑΚΟΕΥΤΘΣ 15-20 ΨΥΛΛΫΝ, ΣΤΛΒΑΘ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ, ΜΕ ΕΡΛΛΟΓΕΑ ΜΕΓΕΚΟΥΣ
ΔΛΑΤΘΣΘΣ
ΔΛΑΚΟΕΥΤΘΣ 50-70 ΨΥΛΛΫΝ, ΣΤΛΒΑΘ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ, ΜΕ ΕΡΛΛΟΓΕΑ ΜΕΓΕΚΟΥΣ
ΔΛΑΤΘΣΘΣ
ΔΛΑΨΑΝΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ.
Α4, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100 ΤΕΜΑΩΛΫΝ
ΔΛΑΨΑΝΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ.
Α3, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100 ΤΕΜΑΩΛΫΝ
ΤΕΤΑΔΛΑ ΣΡΛΑΛ (2 ΚΕΜΑΤΫΝ)
ΤΕΤΑΔΛΑ ΜΡΛΕ 50 ΨΥΛΛΑ
CPV:30199000-0
ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΛΑΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ
Α5 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΚΛΕΛΣΛΜΟ
ΨΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΘΛΟΓΑΨΛΑΣ ΓΛΑ ΕΓΓΑΨΑ
Α4 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΚΛΕΛΣΛΜΟ
ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΛΚΑ-1922mm, ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12 ΤΜΩ.

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

ΤΕΜΑΩΛΑ

120

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

ΤΕΜΑΩΛΑ

2

ΤΕΜΑΩΛΑ

2

ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ

10
70

ΤΕΜΑΩΛΑ

1000

ΤΕΜΑΩΛΑ

1200

ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΓΑΛΑ, >41
mm
ΚΛΛΪΑΚΛΑ (BINDER CLIPS) , ΜΕΣΑΛΑ- 2533mm, ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 12 ΤΜΩ.

ΛΑΣΤΛΩΑ ΩΟΝΤΑ Ν.10, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΛ ΤΟΥ 1KG.
ΔΛΑΜΕΤΟΣ ≥ 12cm

82.
83.
84.

ΛΑΣΤΛΩΑΚΛΑ ΛΕΡΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 100
ΤΕΜ.)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ ΡΕΛΤΥΛΛΛΓΜΑΤΟΣ
(ΓΛΑ ΡΑΚΕΤΑΛΣΜΑ-ΨΑΔΛΑ)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΕΚΤΥΡΫΣΛΜΕΣ ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΣΕ
ΩΑΤΛ Α4
ΔΛΑΣΤΑΣΘ ΕΤΛΚΕΤΑΣ: 70*29,7mm – 30

ΤΕΜΑΩΛΑ
(ΡΑΚΕΤΟ
ΤΫΝ
12
ΤΜΩ)
ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΤΕΜΑΩΛΑ
(ΡΑΚΕΤΟ
ΤΫΝ
12
ΤΜΩ)
ΤΕΜΑΩΛΑ

20

50

10

(ΣΥΣΚ.
ΣΑΚΟΥΛΑ
ΤΟΥ 1KG)
ΤΕΜΑΩΛΑ

10

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΤΕΜΑΩΛΑ

7
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ΕΤΛΚΕΤΕΣ/ΨΥΛΛΟ
ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 100 ΨΥΛΛΫΝ
ΩΑΤΟΝΛΑ ΚΑΝΣΟΝ, ΔΛΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ,
50*70cm
ΚΟΛΛΑ STICK – 10γρ.
ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ ΣΕ ΣΫΛΘΝΑΛΟ 35 γρ.
ΞΥΛΟΜΡΟΓΛΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΤΫΝ 24 ΤΜΩ,
ΔΛΑΔΟΑ ΩΫΜΑΤΑ
ΚΟΛΛΕΣ
ΑΝΑΨΟΑΣ,
ΓΑΜΜΟΓΑΨΘΜΕΝΕΣ (ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΥ)
CPV:30192700-8
ΣΕΛΛΔΕΣ ΚΑΜΡΟΝ , ΜΡΛΕ Α4
ΡΑΚΕΤΟ ΤΫΝ 100
ΑΛΨΑΒΘΤΛΚΟ
ΕΥΕΤΘΛΟ
Α4,
ΒΛΒΛΛΟΔΕΤΘΜΕΝΟ
ΒΛΒΛΛΟ ΡΑΚΤΛΚΫΝ 100ΨΥΛΛΫΝ
ΒΛΒΛΛΟ ΡΑΚΤΛΚΫΝ 200ΨΥΛΛΫΝ
ΜΡΛΟΚ – ΤΥΡΟΥ ΣΕΜΛΝΑΛΟΥ- ΔΛΑΣΤΑΣΘ
Α4 – 50 ΨΥΛΛΑ – ΛΓΕ, GLOSSY ΕΞΫΨΥΛΛΟ
CPV:22800000-8
ΜΡΛΟΚ – ΤΥΡΟΥ ΣΕΜΛΝΑΛΟΥ- ΔΛΑΣΤΑΣΘ
Β5 – 50 ΨΥΛΛΑ – ΛΓΕ, GLOSSY ΕΞΫΨΥΛΛΟ
ΩΑΤΛΝΟ ΟΛΟ ΑΛΚΜΟΜΘΩΑΝΘΣ-ΛΕΥΚΟ
(ΔΛΑΜΕΤΟΣ ΡΕΛΡΟΥ 6εκ.)
CPV:30145100-8
ΟΛΟ ΔΛΑΨΑΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΓΛΑ
ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ(ΔΕΣΛΜΟ)
ΒΛΒΛΛΫΝ,
ΔΛΑΣΤΑΣΘ: 10μ ΜΘΚΟΣ - ΡΛΑΤΟΣ ΡΕΛΡΟΥ
45εκ.
ΔΛΨΥΛΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘΣ
Gloss A3 , ΡΑΩΟΣ: 80 mic

85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

ΩΑΤΛ ΟΛΟ ΓΛΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS
Διαςτάςεισ: 56*29 mm (+/- 1 mm)
- Κα πρζπει να είναι κατάλλθλα
ςυςκευαςμζνο ϊςτε να διατθρείται θ
επικυμθτι ςτεγανότθτα και να ςυμφωνεί
με τισ ανωτζρω δοκείςεσ διαςτάςεισ.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ ΡΕΛΤΥΛΛΛΓΜΑΤΟΣ
(ΓΛΑ ΡΑΚΕΤΑΛΣΜΑ-ΨΑΔΛΑ – ΔΛΑΨΑΝΘ)

ΤΕΜΑΩΛΑ

40

ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ

60
10
15

ΤΕΜΑΩΛΑ

2000

ΤΕΜΑΩΛΑ

1

ΤΕΜΑΩΛΑ

10

ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ
ΤΕΜΑΩΛΑ

4
4
70

ΤΕΜΑΩΛΑ

50

ΤΕΜΑΩΛΑ

20

ΤΕΜΑΩΛΑ

2

ΤΕΜΑΩΛΑ
(ΣΥΣΚ. ΤΫΝ
100 ΤΜΩ.)

4

ΤΕΜΑΩΛΑ

15

(ΡΑΚΕΤΟ
ΤΫΝ 10 )

ΤΕΜΑΩΛΑ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΨΟΑΣ ΑΝΕΥ ΨΡΑ
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ολογράφωσ)

(Αρικμθτικϊσ)

ΤΟ ΡΑΑΚΑΤΫ ΣΥΜΡΛΘΫΝΕΤΑΛ ΡΟΑΛΕΤΛΚΑ
ΓΛΑ ΣΥΝΑΨΘ ΕΛΔΘ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΑΑΡΑΝΫ ΡΛΝΑΚΑ ΚΑΛ ΤΥΩΟΝ ΗΘΤΘΚΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟ ΔΘΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΡΟΣΨΕΫ ΕΚΡΤΫΣΘ ………………………………………………………………….% ( ΑΛΚΜΘΤΛΚΫΣ &
ΟΛΟΓΑΨΫΣ) ΕΡΛ ΤΫΝ ΤΛΜΫΝ ΛΛΑΝΛΚΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΘΣ ΜΟΥ
(υπογραφι υποψθφίου – ςφραγίδα)
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Τπόδειγμα Εγγσηηικής Επιζηολής Καλής Εκηέλεζης
Ολνκαζία Σξάπεδαο .......................................
Καηάζηεκα ........................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο .......................
ΔΤΡΩ .............................................

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ - ηει-FAX)

Πξνο:

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ σπ' αριθμόν .................................................. για
ΕΤΡΩ ...................................................
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ ..................... (θαη νινγξάθσο) ..................................... ζην νπνίν θαη κόλν
πεξηνξίδεηαη

ε

ππνρξέσζή

......................................................................... ,

καο,

ππέξ

ηεο

νδόο ...................................................... ,

Δηαηξείαο
αξηζκόο

.................. , ΣΚ ................................. (ή ζε περίπηωζη Ένωζης ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1)
....................................... , (2) ............................................... , θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο
θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο
πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ ππόγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα
…………..
........................................... (αξηζκόο δηαθήξπμεο ............./ .......) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πόιεσο
Νάνπζαο θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο

ΔΤΡΩ απηήο.

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε(5) εκέξεο
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην
νπνίν θαη καο βαξύλεη.
Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη
απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ.
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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