ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια του έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε.
81202) το οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ε & Τ τοµείς», από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), κωδικός 11ΣΥΝ_5_1430, θα διεξαχθεί Ανοιχτός
Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.
Αριθµός ∆ιακήρυξης
Κριτήριο Αξιολόγησης
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών
Χώρος διενεργείας διαγωνισµού

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη

5839/20-03-2014
Χαµηλότερη τιµή
00/00/2014 ώρα 10:00 π.µ.
Έως 00/00/2014 & ώρα 14:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
1ος ΟΡΟΦΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ 9
135.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(110.406,50 € πλέον ΦΠΑ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5839/20-03-2014
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,
σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό πρωτόκολλου: 10339/26-05-2014 της Επιτροπής Ερευνών,

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό
Συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 135.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (110.406,50€
πλέον ΦΠΑ), ή κατά οµάδα 25.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (20.325,20€ πλέον ΦΠΑ) για
το σύνολο της οµάδας Α, 67.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (54.471,54€ πλέον ΦΠΑ) για το
σύνολο της οµάδας Β και 43.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (35.609,76€ πλέον ΦΠΑ) για το
σύνολο της οµάδας Γ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και δυνατότητα τµηµατικής
κατακύρωσης ανά οµάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης
«Συνεργασία 2011-Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ε & Τ
τοµείς», από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013),
κωδικός 11ΣΥΝ_5_1430.
Προσφορές µπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο του διαγωνισµού, είτε για τις επιµέρους
οµάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή µερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της οµάδας. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος επιθυµεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισµού θα πρέπει, µε ποινή
αποκλεισµού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά (σε ξεχωριστό φάκελο) για κάθε οµάδα. Σε κάθε

περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά µόνο στην οµάδα ή οµάδες για
τις οποίες γίνεται προσφορά.
2. ∆ιάρκεια του έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών.
3.

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄
ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστηµιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110,
Μονάδα Προµηθειών (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510-07942, 07959, 07952
-FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr
4.

Σύµβαση

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης.
5.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:
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(α) Η προθεσµία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 00-00-2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκοµίζονται σφραγισµένες, στην αρµόδια Υπηρεσία
του Πανεπιστηµίου: Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.
(β) Στην περίπτωση αποστολής (µε οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει
και να παραληφθεί από το αρµόδιο πρόσωπο µέχρι τις 00-00-2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.00. Προσφορά που ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν
θα ληφθεί υπόψη.
(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.

Αποσφράγιση των προσφορών

(α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµοσία στις 00-00-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.00 π.µ. στην, Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110 (µικρή αίθουσα Συνεδριάσεων), Πανεπιστηµιούπολη.
(β)
Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά και νοµιµοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.
7.

∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νοµικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το
Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ – ή
•
ή

είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε.

•
έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε
την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα
Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.
•
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
8.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9.

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι τις 00/00/2014.
10.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισµού
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Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από Γραφείο 9 (1ος όροφος) της Επιτροπής Ερευνών, Β΄
ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110, τηλέφωνα
επικοινωνίας: 26510-07942, 07959 & 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr. Η
παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού µπορεί να γίνεται και µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς ύστερα
από σχετικό εµπρόθεσµο έγγραφο αίτηµα του ενδιαφερόµενου και µε δικές του δαπάνες. Η
διακήρυξη του διαγωνισµού µε Αριθ. Πρωτ. 5839/20-03-2014 βρίσκεται και στο site της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr).
11.

Εγγύηση συµµετοχής

Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισµού, από εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 5% επί του ως άνω
αναφερόµενου προϋπολογισµού (ανά οµάδα) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
12.

∆ηµοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση και δηµοσιεύθηκε:
•

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις
00/00/2014.

•

Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφηµερίδες
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» στις 00/00/2014.

•

Στα Επιµελητήρια: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Βιοµηχανικό – Εµπορικό Επιµελητήριο,
Βιοτεχνικό – Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Επιµελητήριο
Ηπείρου

•

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,

«ΓΕΝΙΚΗ

http://www.rc.uoi.gr στις 00/00/2014.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, στον Ελληνικό
Τύπο, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που ανακηρυχθεί
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών. Στην
περίπτωση πολλών αναδόχων, το ποσό της δαπάνης δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, θα
επιµεριστεί αναλογικά µε την αξία της κάθε σύµβασης σε όλους τους αναδόχους.

Ο
Πρόεδρος
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας

Καθηγητής Λαγαρής Ισαάκ
Αντιπρύτανης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΑΡΘΡΟ 1
1.1. Αντικείµενο της Προκήρυξης
1.2 Θεσµικό πλαίσιο
2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής –Ορισµοί
2.1.1 Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών
2.1.2 Στοιχεία της σύµβασης
3. ΑΡΘΡΟ 3
3.1 Ηµεροµηνία Αποστολής της ∆ιακήρυξης
4. ΑΡΘΡΟ 4
4.1 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού
5. ΑΡΘΡΟ 5
5.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
6. ΑΡΘΡΟ 6
6.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
6.2 Οι Έλληνες Πολίτες
6.3 Οι Αλλοδαποί Πολίτες
6.4 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
6.5 Οι συνεταιρισµοί
6.6 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
6.7 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
6.8 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινήσεις
6.8.1 Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης
6.8.2 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία
6.9 Πρόσθετοι Όροι
7. ΑΡΘΡΟ 7
7.1 Στοιχεία Προµηθευτή
7.2 Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προµηθευτών
7.3 Πρόσθετοι όροι
8. ΑΡΘΡΟ 8
8.1 Υποβολή Προσφορών
9. ΑΡΘΡΟ 9
9.1 Σχέδια Συµβάσεων
10. ΑΡΘΡΟ 10
10.1 Τιµές Προσφορών –Νόµισµα
11. ΑΡΘΡΟ 11
11.1 Η Ισχύς των Προσφορών
12. ΑΡΘΡΟ 12
12.1 Εγγύηση Συµµετοχής
13. ΑΡΘΡΟ 13
13.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
14. ΑΡΘΡΟ 14
14.1 Ενστάσεις
15. ΑΡΘΡΟ 15
15.1 Κρίσεις – Αποτελέσµατα
16. ΑΡΘΡΟ 16
16.1 Κατακύρωση -Υπογραφή Σύµβασης, Εγγυήσεις
17. ΑΡΘΡΟ 17
17.1 Πληρωµή –Κρατήσεις
18. ΑΡΘΡΟ 18
18.1 Εκτελωνισµός -Φόροι –∆ασµοί
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7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
18
22
25
29
33
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
46
46

19. ΑΡΘΡΟ 19
19.1 Παράδοση Υπό Προµήθεια Ειδών
20. ΑΡΘΡΟ 20
20.1 Παραλαβή Έργου -Περίοδος Εγγύησης
21. ΑΡΘΡΟ 21
21.1 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
22. ΑΡΘΡΟ 22
22.1 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο –∆ιαιτησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Τεχνική Προσφορά
2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Οικονοµική Προσφορά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Μέθοδος Αξιολόγησης
2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι : Αίτηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Αντικείµενο της Προκήρυξης
1. Αντικείµενο της προκήρυξης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή και δυνατότητα τµηµατικής κατακύρωσης ανά οµάδα, στα πλαίσια του
έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το
οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ε & Τ τοµείς», από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους,
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
(ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), κωδικός
11ΣΥΝ_5_1430, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης.
2. Επιστηµονικά Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος.
3. Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ.
4. Οι απαιτήσεις σχετικά µε τα είδη, την εκτέλεση του έργου και τον προµηθευτή
περιλαµβάνονται στο Κεφάλαια ∆ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (στην Τεχνική Περιγραφή και
στον αντίστοιχο Πίνακα Συµµόρφωσης της προκήρυξης).
5. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
6. Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του διαγωνισµού είτε για τις
επιµέρους οµάδες σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, της παρούσας διακήρυξης.
1.2 Θεσµικό πλαίσιο
Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από :
 το Π.∆. 60/07 για τη προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσιών συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005
 το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
 το Ν.2286/1995 Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων
 το Ν.2362/1995 Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις όπως αυτός ισχύει σήµερα
 του Ν.2198/94 (αρθ. 24)”Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος”(ΦΕΚ 43/Α/22-3-94)
 το Ν.2842/00 “περί λήψης συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών
του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά ε την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς και της Κ.Υ.Α.
αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρµογής του
 την Αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση “Καθορισµός του
επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ∆ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”
 το Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
 του Ν.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-06-2002) περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται από το άρθρο 4 αυτού
 Η ΚΥΑ 679/1996 ΦΕΚ 826 Β (22.08.1996) όπως αυτή κυρώθηκε µε το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
Α 156/3.9.2009)
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 Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο γ’.
 Τον Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /26.03.2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις, ειδικότερα το άρθρο 3.
 την µε αριθµό πρωτόκολλου: 10339/26-05-2014, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
για τη διενέργεια του παρόντος Ανοικτού ∆ιαγωνισµού.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής –Ορισµοί
2.1.1 Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών.
 ∆ιεύθυνση έδρας: Επιτροπή Ερευνών - Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1ος Όροφος,
Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα.
 Τηλέφωνο: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952
 FAX : +30 26510-07951
 e-mail: eediagon@cc.uoi.gr
2.1.2 Στοιχεία της σύµβασης
1. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το έργο
που προκηρύσσεται.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων / Επιτροπή Ερευνών που θα υπογράψει µε τον
Ανάδοχο τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου.
3. Ανάδοχος / Προµηθευτής: Ο προκρινόµενος του διαγωνισµού που θα κληθεί να υπογράψει τις
συµβάσεις και να εκτελέσει το έργο.
4. Συµβατικά τεύχη : το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο του
έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά
ισχύος :
α. τη σύµβαση,
β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης,
γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής
και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα
δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν
θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και
των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και
κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι, οι διαγωνιζόµενοι και ο προσωρινός ή
οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωµένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών
υπαλλήλων τους µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία κατάλληλων διερµηνέων.
6. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στο τεύχος του διαγωνισµού
και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών, καθώς και των Κοινοτικών Κανονισµών περί των πόρων των Ταµείων και της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κοινοτικού Προϋπολογισµού.
7. Ο προϋπολογισµός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται, σε 135.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά οµάδα 25.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(20.325,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της οµάδας Α, 67.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(54.471,54€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της οµάδας Β και 43.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(35.609,76€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της οµάδας Γ. Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους της
σύµβασης, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα
περιγράφονται στην ίδια τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
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συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης.

3. ΑΡΘΡΟ 3
3.1 Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης
Η περίληψη της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύθηκε:
•

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις
00/00/2014.

•

Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφηµερίδες
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» στις 00/00/2014.

•

Στα Επιµελητήρια: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Βιοµηχανικό – Εµπορικό Επιµελητήριο,
Βιοτεχνικό – Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Επιµελητήριο
Ηπείρου

•

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,

«ΓΕΝΙΚΗ

http://www.rc.uoi.gr στις 00/00/2014.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, στον Ελληνικό
Τύπο, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που ανακηρυχθεί
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών. Στην
περίπτωση πολλών αναδόχων, το ποσό της δαπάνης δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, θα
επιµεριστεί αναλογικά µε την αξία της κάθε σύµβασης σε όλους τους αναδόχους.

4. ΑΡΘΡΟ 4
4.1 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού
1. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από: τον κ. Καρµίρη Ευάγγελο που είναι ο αρµόδιος
υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών
Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος,
Πανεπιστηµιούπολη, - 45110 - Ιωάννινα.
Τηλέφωνα: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952
FAX : +30 26510-07951
e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε Αριθ. Πρωτ. 5839/20-03-2014 βρίσκεται και στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.
Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού µπορεί να γίνεται και µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς
(courier) µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου.
Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισµού παραληφθούν µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς, το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση
των τευχών του διαγωνισµού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε
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τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητούν διευκρινήσεις – συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι
και οκτώ ηµέρες προ της εκπνοής του µισού χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ως άνω προθεσµίας. Οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/2007.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων – συµπληρωµατικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται
στο γραφείο προµηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Β΄ ΚΤΗΡΙΟ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος, Γραφείο 9 – Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110
τηλ.: 2651007942, 2651007959 & 2651007952 - FAX 26510-07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.
Πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού δίνονται, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από τoν Καθηγητή κ. Ματίκα Θεόδωρο στο τηλέφωνο 2651007216.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι όταν θα παραλαµβάνουν τη διακήρυξη να ενηµερώνουν το
αρµόδιο γραφείο µε τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail,
ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου εταιρείας).
3 Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

5. ΑΡΘΡΟ 5
5.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή
/ και νοµικών προσώπων, που:
•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή

•

είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την
Σ.∆.Σ.– ή

•

είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε.
ή

•

έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους –
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών και εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
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δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η
λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προµηθευτής” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
2. ∆εν γίνονται δεκτοί:
•
•
•
•
•
•

Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συµµετοχής
Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του
Π.∆. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή
στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του
Συµβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες
ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

•
•
•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της
Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός
σχήµατα διαγωνιζόµενων.

3. Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της και
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

6. ΑΡΘΡΟ 6
6.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους,
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τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
Α) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο
«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά
περίπτωση

(σύµφωνα

µε

τη

νοµική

τους

µορφή),

λαµβάνοντας

υπόψη

τις

ακόλουθες

επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται
το απαιτούµενο δικαιολογητικό:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο «ΑΡΘΡΟ 12. Εγγύηση
Συµµετοχής»
Εγγύηση Συµµετοχής
2.

ΝΑΙ

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
Α:
1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
στο πρόσωπό του από τους
αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π.∆.
60/2007.
2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό,
συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νοµικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού, συνδιαλλαγής (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νοµικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία).
3. Είναι ενήµερος ως προς τις

12

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε
οργανισµούς κυρίας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης και τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς ή της κατάθεσής της στο
ταχυδροµείο εγγεγραµµένος στο οικείο
Επιµελητήριο αναγράφοντας και το
ειδικό επάγγελµα του (τα αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι
είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελµα τους).
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
Ανάδοχος της σύµβασης, θα
προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007.
6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό,
ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του
υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές
αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται
για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση
που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό
πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι και την
ηµέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή
της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο:
-i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΕΥ του
Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1

13

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για την νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
-ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Β:
1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµοσίου τοµέα.
2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από
τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα.
Γ:
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης
της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους
της.
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου
Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα
Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής
του διαγωνισµού.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριµένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο
έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο
αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το
πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των εταίρων
περί εκπροσώπησης του νοµικού
προσώπου,
4. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο
µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου)
για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς
σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα
έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται
συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων
του καταστατικού / η λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής
Προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο. Ε., Ε. Ε.:
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα
τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής περί των
τροποποιήσεων του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο,
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ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οφείλει να καταθέσει:
•

Έναρξη Επιτηδεύµατος από την
αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία και τις µεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία,
οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε µέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό /
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό /
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).
7. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε
Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από
το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για
τη συµµετοχή του Μέλους:
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο ∆ιαγωνισµό
8. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της
Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
− να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, −
να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη
µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του
Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο)
που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για
το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
− να δηλώνουν από κοινού ότι
αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για
την εκπλήρωση του Έργου
− να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη,
η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και
των µελών της για τη συµµετοχή της στο
∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή
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Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής».
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Επίσης, οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο (ή επικυρωµένο αντίγραφο του) από το οποίο προκύπτει το
πρόσωπο/α που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.

B. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον Ν.
2672/1998 (Α’290) οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆. 118/2007:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική
τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται
το απαιτούµενο δικαιολογητικό.
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6.2 Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007)
περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

2.

3.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

5.

6.

7.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

19

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

8.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την
ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

9.

10.

11.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

1

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου.
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6.3 Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α
1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007)
περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
4.

5.

6.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ2

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
6.4 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α
1.

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νοµικού προσώπου δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Εφόσον

ο

υποψήφιος

Ανάδοχος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

υποβάλει

Κατακύρωσης µέσω Αντιπροσώπου.
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τον

Φάκελο

∆ικαιολογητικών

Α/Α
2.

3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία των νοµικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
7.

8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου /
Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελµα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς και
ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

13.

14.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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6.5 Οι συνεταιρισµοί
Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το
οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ
64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ.
τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
5.

6.

7.

8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
9.

10.

11.

12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

14.

15.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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6.6 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα

Α/Α
1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Εφόσον από την προσκόµιση των
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
4.

5.

6.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή
ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου / Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά
την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή
ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α
12.

13.

14.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του ∆ιαγωνισµού.

ΝΑΙ

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
6.7 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα
τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό /
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό /

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).

6.8 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινήσεις

6.8.1 Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης:
1
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

6.8.2 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση /
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν
να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια
τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα
Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
6.9 Πρόσθετοι Όροι
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών ή συνεταιρισµός οφείλει
εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει µαζί µε την προσφορά
του επί ποινή αποκλεισµού Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το
υπόδειγµα (Παράρτηµα Ι).
2. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
4. Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 6 η υποψηφιότητα θα
απορριφθεί.
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7. ΑΡΘΡΟ 7.
7.1. Στοιχεία προµηθευτή
Α) ∆ικαιολογητικά χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής ικανότητας προµηθευτή.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής επί
ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική
ικανότητά τους:
•

Απόσπασµα ισολογισµού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά
ειδικότερα τα υπό προµήθεια είδη κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική
δραστηριότητα σχετικά µε τα υπό προµήθεια είδη, κατά χρονικό διάστηµα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλει τους ισολογισµούς,
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό
(π.χ. για ατοµικές επιχειρήσεις ή Ο.Ε. ή Ε.Ε αντίγραφο Ε3).

Β) Τεχνική ικανότητα προµηθευτή
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν µαζί µε την
προσφορά τους και συγκεκριµένα µαζί µε τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που
τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία τους:
•

Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες προµήθειες των τριών τελευταίων
χρόνων µε µνεία για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε
στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις
αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,
µε τα αντίστοιχα παραστατικά, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή , και εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, του προµηθευτή.

7.2. Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προµηθευτών
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίζει τα
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία.
7.3. Πρόσθετοι όροι
•

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

•

Σε περίπτωση µη κατάθεσης των ως άνω ζητούµενων δικαιολογητικών η συµµετοχή θ’
απορρίπτεται.
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8. ΑΡΘΡΟ 8
8.1 Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ –
ΓΡΑΦΕΙΟ 9, Πανεπιστηµιούπολη - 45110, Ιωάννινα, Τηλ. 26510-07942, 26510-07959 & 2651007952, FAX +302610-07951, όπου θα πρωτοκολλούνται, µέχρι τις 00/00/2014 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14.00.
1.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο
σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιµέρους ανεξάρτητα
σφραγισµένους φακέλους (µε τα αντίτυπα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς, και Οικονοµικής) µε την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«5839/20-03-2014»
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή Επωνυµία νοµικού προσώπου, Ταχυδροµική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆ιεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισµού
ΠΡΟΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΟ 9, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑ∆Α/ΕΣ………………..)

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5839/20-03-2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :00/00/2014
ΩΡΑ: 10:00πµ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

2.
3.

Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας).
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Περιλαµβάνει:
α) δικαιολογητικά,
β) εγγύηση συµµετοχής.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α……..)
Περιλαµβάνει:
Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α……..)
µε ποινή απόρριψης σε περίπτωση µη σφράγισής του.
Περιλαµβάνει:
Τα οικονοµικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω
αριθµό αντιτύπων:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
Οικονοµική Προσφορά: Ένα (1) Πρωτότυπο & ένα (1) Αντίγραφο
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισµένο φάκελο.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως
αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται
υπόψη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Ένα από τα αντίτυπα ορίζεται ως πρωτότυπο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου του Φακέλου ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED), συµφωνούµε και
αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των
Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση.
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12.

Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο
απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της διακήρυξης,
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο
πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του
κλεισίµατος του διαγωνισµού.
Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, στην οποία υπάρχει περιεχόµενο, θα πρέπει να είναι
µονογραµµένη από τους εκπροσώπους του Υποψηφίου και αριθµηµένη σε συνεχή αρίθµηση.
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή
θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε
θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των
προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους.
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση
όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την
υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου µε την υποβολή της
προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε
πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κ. λ. π. και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης (τεχνικών,
οικονοµικών κ.τ.λ.). Μη αποδοχή όµως, όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί
να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγω πλήρους
απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Το τίµηµα της Οικονοµικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη δαπάνη
(ανά οµάδα) χωρίς ΦΠΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Άρθρο 2, παρ.7).

13.

14.
15.

16.

17.

18.

9. ΑΡΘΡΟ 9
9.1 Σχέδια Συµβάσεων
1
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προµηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύµβαση
σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (άρθρο 2, παρ.2 του Π.∆.118/2007).
2
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δεν
δηµιουργεί καµία δέσµευση στην Αναθέτουσα Αρχή.

10. ΑΡΘΡΟ 10
10.1 Τιµές Προσφορών –Νόµισµα
1
2

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές για το προσφερόµενο είδος θα καταγράφονται ως εξής :

3
4
5
Α)

Τιµή χωρίς ΦΠΑ.
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Β)

Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Γ)

Σύνολο προσφερόµενης τιµής.

11. ΑΡΘΡΟ 11
11.1 Η Ισχύς των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι τις
00/00/2014. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού θα απευθύνει γραπτώς ερώτηµα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10)
ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες.
2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους προµηθευτές µπορεί να γίνει και
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον
αυτός το αποδεχτεί.

12. ΑΡΘΡΟ 12
12.1 Εγγύηση Συµµετοχής
1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδίδεται για το ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του ως άνω αναφερόµενου προϋπολογισµού (ανά
οµάδα) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη.
2. Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών -µελών αυτό το δικαίωµα.
3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
4. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να
υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κατωτέρω Άρθρο 16, ή
να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.
5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον
χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που κατακυρώθηκε ο
διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς
υποψηφίους µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
6. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις
περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης
ή της κοινοπραξίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
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13. ΑΡΘΡΟ 13
13.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
που θα κληρωθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και των
ερµηνευτικών εγκυκλίων που το συνοδεύουν, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν
προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους.
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
θα διενεργηθεί στις 00/00/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στην Επιτροπή
Ερευνών - Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1ος Όροφος, Γραφείο 9
Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

2.

3.
4.
5.

6.

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανοίγει τον φάκελο των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφει τα φύλλα του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ∆ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς (εκτός από τα τεχνικά
φυλλάδια). Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δικαιολογητικών δεν πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για
όλα τα παραπάνω η Επιτροπή κρατάει πρακτικό.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς
επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται
καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (δικαιολογητικά,
Τεχνική Προσφορά) σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς
που υπέβαλαν προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται δηλαδή:
(ι) περιπτώσεις προσφορών µε βασικές αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης. Ως
βασικές αποκλίσεις θεωρούνται η έλλειψη κάποιου επιµέρους Φακέλου, η έλλειψη
δηλώσεων και δικαιολογητικών που αφορούν την χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και
τεχνική ικανότητα του προµηθευτή, η έλλειψη του ζητούµενου αριθµού αντιγράφων, η
έλλειψη µονογραφής των σελίδων των Προσφορών από τους εκπροσώπους των
Υποψηφίων, η έλλειψη αρίθµησης των σελίδων των προσφορών κατά τον
προδιαγεγραµµένο τρόπο και η µη ακριβής τήρηση των όρων σχετικά µε την προδιαγραφή
της Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό.
(ιι) περιπτώσεις προσφορών που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές και
απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

7.

8.

9.

Οικονοµικές προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση
δικαιολογητικών εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση της αποδειχτεί
ότι εκ παραδροµής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της
προσφοράς.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση
ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον
προµηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην
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10.
11.

12.

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. Σε
περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο ζητά εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στο µειοδότη την υποβολή από
αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο των εγγράφων και δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 όπως κατά περίπτωση απαιτούνται. Η ηµεροµηνία, η ακριβής
ώρα και ο τόπος αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών του µειοδότη, θα
προσδιοριστούν σε ξεχωριστή έγγραφη ειδοποίηση.

Οι λοιποί συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά αυτά για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ηµερών, προσµετρώντας από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου.

14. ΑΡΘΡΟ 14
14.1 Ενστάσεις
Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύµβαση διέπονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Ενστάσεις
υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆.
118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.∆.
118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις
εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των αναφερόµενων
παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

15. ΑΡΘΡΟ 15
15.1 Κρίσεις – Αποτελέσµατα
1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
2. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και κατά τη διάρκεια της
σύµβασης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να προτείνει µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της
την κατακύρωση µεγαλύτερης ποσότητας προµηθευόµενων ειδών/ µεγαλύτερου εύρους
υπηρεσιών σε ποσοστό έως 30% (για προϋπολογισθείσα αξία µε ΦΠΑ έως 100.000€) 15%
(για προϋπολογισθείσα αξία µε ΦΠΑ από 100.001€) ή την κατακύρωση µικρότερης
ποσότητας προµηθευόµενων ειδών σε ποσοστό έως 50%. Για κατακύρωση µέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη
αποδοχή από τον ανάδοχο.
3. Κριτήριο κατάταξης είναι αυτό οικονοµικότερης προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο Γ της παρούσας διακήρυξης.
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16. ΑΡΘΡΟ 16
16.1 Κατακύρωση -Υπογραφή Σύµβασης, Εγγυήσεις
1. I) Η τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
II) Σε περίπτωση ισοδύναµων οικονοµικών προσφορών τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες
που είχαν ισοδύναµες προσφορές.
ΙΙΙ) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µπορεί ή να επαναλάβει, µε την ίδια επιτροπή, το
διαγωνισµό ή να τον µαταιώσει.
ΙV) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή. Αυτός είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψή της
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικειµένου, εφόσον προηγείται
σχετική γνωµοδοτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών που να αιτιολογεί την τροποποίηση
αυτή και υπάρχει συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
V) Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που
του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα σε αυτήν, µε απόφαση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής και επιβάλλονται
οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις (αρθρ. 23 και 34 του Π.∆. 118/2007). Με την ίδια
διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν παραδώσει τα συµβατικά είδη µέσα
στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε µε τη νόµιµη διαδικασία. Με
την απόφαση για έκπτωση καθορίζονται και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρ. 34 του Π.∆. 118/2007.
VI) Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν η µη
έγκαιρη υπογραφή της σύµβασης ή η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η επίκληση και
απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον προµηθευτή.
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότερο
κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η
οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιµής του έργου που του
κατακυρώθηκε εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α, διάρκειας δύο µηνών µετά το συµφωνηµένο
χρόνο παράδοσης.
3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε
την νοµοθεσία των κρατών -µελών αυτό το δικαίωµα.
4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
5. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική παραλαβή του
έργου.
6. Εγγύηση καλής λειτουργίας θα προσκοµιστεί υποχρεωτικά από τον προµηθευτή στον
οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % του συµβατικού
τιµήµατος που του κατακυρώθηκε, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α., µε διάρκεια
ισχύος ίση µε το χρόνο για το οποίο προσφέρεται η εγγύηση.
7. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και η
αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
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17. ΑΡΘΡΟ 17
17.1 Πληρωµή –Κρατήσεις
Η πληρωµή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τις χρηµατοροές από το φορέα
χρηµατοδότησης και το ταµειακό υπόλοιπο του έργου και σύµφωνα µε τον παρακάτω τρόπο:
Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί άπαξ µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή (Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35). Για προµήθεια από το εξωτερικό, η πληρωµή της
αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος µε Έµβασµα, βάσει του Π.∆.
118/2007, αρθρ. 35(5).
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της παραλαβής των ειδών ή και αργότερα εντός
της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άµεσα να
αντικαταστήσει τα προβληµατικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

18. ΑΡΘΡΟ 18
18.1 Εκτελωνισµός -Φόροι –∆ασµοί
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών (όπου απαιτείται), τα οποία θα
παραδώσει στο Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων όπως ακριβώς θα
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον προµηθευτή.

19. ΑΡΘΡΟ 19
19.1 Παράδοση Υπό Προµήθεια Ειδών
1. Τα είδη ασφαλίζονται για τη µεταφορά έναντι όλων των κινδύνων µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
2. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων όπως ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός διαστήµατος δυο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρόνου παράδοσης και της αναφερθείσας παράτασής
του, από υπαιτιότητα του προµηθευτή, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων θα
δικαιούται να επιβάλλει στον προµηθευτή το πρόστιµο του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007.
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20. ΑΡΘΡΟ 20
20.1 Παραλαβή Έργου -Περίοδος Εγγύησης
1. Ο προµηθευτής εγγυάται την άρτια κατάσταση των υπό προµήθεια ειδών. Εγγύηση καλής
λειτουργίας θα προσκοµιστεί υποχρεωτικά από τον προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συµβατικού τιµήµατος που του
κατακυρώθηκε, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α., µε διάρκεια ισχύος ίση µε το χρόνο
για το οποίο προσφέρεται η εγγύηση.
2. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή
και αργότερα, ότι υπάρχουν είδη µε προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο προµηθευτής θα πρέπει
άµεσα να αντικαταστήσει τα προβληµατικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από τον την
Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των ειδών.

21. ΑΡΘΡΟ 21
21.1 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών και τα είδη δεν παραδοθούν
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει
ποινική ρήτρα η οποία διαµορφώνεται από 1% έως 10% επί του συµβατικού τιµήµατος των
ειδών που καθυστερούν ανάλογα µε το χρόνο καθυστέρησης (άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007).
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης
των ειδών και τα είδη δεν παραδοθούν, τότε ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
5. Επίσης, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.

22. ΑΡΘΡΟ 22
22.1 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο –∆ιαιτησία
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα
Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Τεχνική Προσφορά
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο:
Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφονται τα είδη (ανά οµάδα) από τον προµηθευτή όπως περιγράφεται στην «Ανάλυση της
Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτηµα ΙΙ).
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά
τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόµενων ειδών.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 Οικονοµική Προσφορά
1
Για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (ανά οµάδα) πρέπει να αναφερθεί τιµή.
2
Ο προµηθευτής θα πρέπει να συµπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονοµικής
Προσφοράς» (Παράρτηµα ΙΙΙ).
3
Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για τα είδη να είναι αυτό που θα
αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά.
4
Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε
ξεχωριστή γραµµή. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός
µέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για
κάθε µέρος από αυτά.
5
Επιπλέον οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις
περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.
6
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΑΡΘΡΟ 1
1.1 Μέθοδος Αξιολόγησης
(Στους διαγωνισµούς µε κριτήριο µόνον την χαµηλότερη τιµή)
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη:
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
β) Η προσφερόµενη τιµή.
γ) Για την επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.

2. ΑΡΘΡΟ 2
2.1 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
(α) Τεχνική αξιολόγηση όλων των προσφορών.
(β) Οικονοµική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.
(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών µε βάση τη χαµηλότερη τιµή.
2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής:
• είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
• παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις,
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν
σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
Παρατηρήσεις:
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει ισχυρισµούς του προµηθευτή
οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
προµηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆:
ΤΕΧΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΟΜΑ∆Α A - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ
Προϋπολογισµός Οµάδας Α µε ΦΠΑ: 25.000,00 €
ΟΜΑ∆Α B - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
Προϋπολογισµός Οµάδας Β µε ΦΠΑ: 67.000,00 €
ΟΜΑ∆Α Γ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΩΓΜΗΣ
Προϋπολογισµός Οµάδας Γ µε ΦΠΑ: 43.800,00 €
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ΟΜΑ∆Α Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 25.000,00 €

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει διάταξη µέτρησης ηλεκτροχηµικής διάβρωσης µε τα
ακόλουθα παρελκόµενα και χαρακτηριστικά:
α. Ποτενσιοστάτης µε δυνατότητα ποτενσιοστατικών, γαλβανοστατικών και ZRA (Zero Resistance
Ammeter) µετρήσεων µε τα εξής χαρακτηριστικά:
• µέγιστο ρεύµα ±600 mA
• εύρος µέτρησης ρεύµατος 60pA-600mA
• ελάχιστη αναγνωσιµότητα τάσης 1 µV
• ελάχιστη αναγνωσιµότητα ρεύµατος 20 aA
• µετατροπέας Α/D 16 bit
• επίπεδο θορύβου <10 µVrms
Να διαθέτει δυνατότητα πραγµατοποίησης µετρήσεων φασµατοσκοπίας ηλεκτροχηµικής εµπέδισης
(electrochemical impedance spectroscopy - EIS)
για εύρος συχνότητας 10 µHz – 1 MHz.
β. Ηλεκτροχηµικό κελί
• Να είναι κατασκευασµένο από χηµικά ανθεκτικό πολυκαρµπονικό υλικό και ανοξείδωτο
χάλυβα
• Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης επίπεδων δειγµάτων
• Η επιφάνεια έκθεσης ηλεκτροδίου εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,5cm2
γ. Ηλεκτρόδια
• Ένα saturated calomel ηλεκτρόδιο αναφοράς µήκους 105mm και διαµέτρου 9mm µε καλώδιο
τουλάχιστον 400mm
• 2 ηλεκτρόδια γραφίτη
• 2 βοηθητικά ηλεκτρόδια από Λευκόχρυσο µε υποδοχή
δ. Κλωβός Faraday για θωράκιση από εξωτερικά ηλεκτρικά πεδία
• Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα
• Να διαθέτει παράθυρο από αγώγιµο γυαλί
• Να διαθέτει πρόσβαση µέσω δυο οπών διαµέτρου τουλάχιστον 2,5 cm να τεσσάρων οπών
διαµέτρου τουλάχιστον 1,25 cm
• Να διαθέτει ακροδέκτη γείωσης για εύκολη σύνδεση µε τη γείωση του ποτενσιοστάτη
ε. Λογισµικό για την πραγµατοποίηση των ακολούθων τεχνικών ηλεκτροχηµικών µετρήσεων:
• ∆υναµικό διάβρωσης
• Αντίσταση πόλωσης
• Γενική τάση Rp/EΖ
• Γραφήµατα Tafel
• Ποτενσιοδυναµικά γραφήµατα
• Κυκλική πόλωση
• ∆υναµικό κρίσιµης οπής διάβρωσης (pitting)
• ∆υναµικό repassivation
• Κυκλικό galvanostaircase
• Τεχνικές DC διάβρωσης
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γαλβανική διάβρωση
Ηλεκτροχηµική reactivation
Ποτενσιοστατικές µετρήσεις
Γαλβανοστατικές µετρήσεις
Γαλβανοδυναµικές µετρήσεις
Ποτενσιοστατικές µετρήσεις φασµατοσκοπίας ηλεκτροχηµικής εµπέδισης (EIS)
Γαλβανοστατικές µετρήσεις φασµατοσκοπίας ηλεκτροχηµικής εµπέδισης (EIS)
Υβριδική φασµατοσκοπία ηλεκτροχηµικής εµπέδισης (EIS)
Φασµατοσκοπία ηλεκτροχηµικής εµπέδισης (EIS) µοναδικής συχνότητας
Τεχνική MottSchottky
Τεχνική θερµοκρασίας κρίσιµης οπής διάβρωσης (pitting)
Κυκλική θερµαµετρία (thermammetry)
Τεχνική εκτίµησης της ανθεκτικότητας του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάδοση οπών
διάβρωσης σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM G150
Ανάλυση ηλεκτροχηµικού θορύβου
Μετρήσεις ZRA (Zero Resistance Ammeter)
Τεχνικές ανάλυσης ηλεκτροχηµικού σήµατος
Κρίσιµη θερµοκρασία διάβρωσης µε οπές (pitting)
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ΟΜΑ∆Α Β
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 67.000,00 €
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
Πρόκειται για ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής καταπόνησης υλικών και
παρακολούθησης της βλάβης αποτελούµενο από τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Θάλαµος ρυθµιζόµενων κλιµατικών συνθηκών
2. Θάλαµος αλατονέφωσης

1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προσφερόµενος θάλαµος κλιµατικών συνθηκών θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος στο
εσωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και να έχει χωρητικότητα περίπου 190-200
λίτρα.

Να έχει εσωτερικές διαστάσεις (π Χ β Χ υ) τουλάχιστον 580 Χ 450 Χ 750 mm.

Οι εξωτερικές διαστάσεις να µην υπερβαίνουν τα 900 Χ 1300 Χ 1900 mm αντίστοιχα.
Περιοχή θερµοκρασιών: από -45οCέως +180οC, µε µέγιστη διακύµανση ±0,1Κ έως ±0,5Κ στο χρόνο
και ±0,5Κ έως ±2,0Κ στο χώρο, για δοκιµές θερµοκρασίας και από +10οCέως +95οC, µε µέγιστη
διακύµανση±0,1Κ έως ±0,3Κ στο χρόνο και ±0,5Κ έως ±1,0Κ στο χώρο για κλιµατιστικά τεστ
(θερµοκρασία και υγρασία).

Περιοχή σχετικής υγρασίας: από 10% έως 98%, µε ακρίβεια από ±1% µέχρι ±3%R.H. Με
ψυχοµετρικό σύστηµα µέτρησης. Με δοχείο νερού µε ένδειξη στάθµης και αυτόµατο γέµισµα
(αντικατάσταση νερού). Να διαθέτει προστασία από τυχόν απουσία του νερού. Η ύγρανση και
αφύγρανση να βασίζονται στην ελεγχόµενης θερµοκρασίας µέθοδο υδατόλουτρου (aerosolfree).

Ταχύτητα ψύξης τουλάχιστον 3,5 Κ/min και ταχύτητα θέρµανσης τουλάχιστον 4,0 Κ/min για δοκιµές
θερµοκρασίας, µε δυνατότητα αντιστάθµισης θερµικού φορτίου τουλάχιστον 2800 Watt.

∆υνατότητα αντιστάθµισης θερµικού φορτίου σε κλιµατικές δοκιµές τουλάχιστον 400 Watt.

Να διαθέτει αερόψυκτο ψυκτικό σύστηµα, µε ψυκτικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον.

Να διαθέτει σύστηµα ελέγχου µε µικροϋπολογιστή/προγραµµατιστή, µε ψηφιακή ρύθµιση και ένδειξη
θερµοκρασίας (οC) και σχετικής υγρασίας (%R.H).
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Να παρέχει ενδείξεις των πραγµατικών και προγραµµατιζόµενων τιµών σε οθόνη αφής και να έχει
µνήµη για τουλάχιστον 99 προγράµµατα.
Να έχει εργοστασιακή βαθµονόµηση σε 2 τιµές θερµοκρασίας (+23oC και +80οC) και 2 τιµές
θερµοκρασίας / υγρασίας (+23οC/50% rh και +95οC/50% rh).

Να διαθέτει χειροκίνητη και αυτόµατη λειτουργία.

Να διαθέτει ρυθµιζόµενα άνω και κάτω όρια θερµοκρασίας (χωρίς περιορισµό).

Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα και να µπορεί να δεχθεί έως και 8 ράφια
συνολικά. Το κάθε ένα ράφι να µπορεί να δεχθεί µέγιστο βάρος µέχρι 30 kg, µε συνολικό µέγιστο
βάρος µέχρι 80kg.

Να διαθέτει δύο πλευρικές εισόδους καλωδίων (entryports) διαµέτρου 50 και 125 mm.

Να διαθέτει υποχρεωτικά θύρα τύπου Ethernet για σύνδεση µε εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και
να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο και έλεγχο του θαλάµου µέσω ειδικού λογισµικού της
Εταιρείας που κατασκευάζει το θάλαµο.

Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 8” για εύκολη λειτουργία του θαλάµου µέσω προεγκατεστηµένου λογισµικού

Να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και
ασφάλειας (IP 22, IP 54, DIN 45635, EN 50082-2, EN 60519-2, EN-61000-6-2, EN-61000-6-3:2001).

Να διαθέτει σήµαCE, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποίηση κατάISO 9001:2000.

Να είναι κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 400V/50Hz τριφασικό.

Ισχύς: Τουλάχιστον 4,0 kW.

Να έχει αθόρυβη λειτουργία (θόρυβος µικρότερος από 60 dB σε απόσταση ενός µέτρου).

Να διαθέτει σύστηµα ακτινοβολίας UV.

Η εγκατάσταση του συστήµατος να πραγµατοποιηθεί από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή
εκπαιδευµένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστεί βεβαίωση
εκπαίδευσης

Να πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση επί τόπου τουλάχιστον 2 χειριστών του εργαστηρίου κατά την
εγκατάσταση. Η εκπαίδευση να περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα
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συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων
δυσλειτουργιών.

Το µηχάνηµα κατά την παράδοση του να συνοδεύεται από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας

Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Παροχή σύµβαση τεχνικής εξυπηρέτησης µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης.

Εγγύηση καλής λειτουργίας επί 1 έτος µετά την παράδοση του συστήµατος

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος

Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος.

Ο προµηθευτής επιπλέον θα πρέπει:
α. Nα διαθέτει οργανωµένο συνεργείο συντήρησης αποκλειστικής απασχόλησης (Service), που θα
αποδεικνύεται από κατάσταση προσωπικού τεχνικών, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
β. Να διαθέτει τεχνικό ειδικά εκπαιδευµένο στην τεχνική εξυπηρέτηση των προσφερόµενων
συσκευών, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου.
γ. Να έχει διαπιστευθεί από τον ΕΣΥ∆ σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 για το µέγεθος
της θερµοκρασίας για τη διακρίβωση θερµοµέτρων και θαλάµων θερµοκρασιών.

2. ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προσφερόµενος Θάλαµος Αλατονέφωσης να είναι κατάλληλος για κυκλικές δοκιµές διάβρωσης.
- Το σύστηµα να λειτουργεί χωριστά ή σε συνδυασµό για δοκιµές αλατονέφωσης ή κυκλικές δοκιµές
διάβρωσης.
- Η δοκιµή αλατονέφωσης (Salt spray testing) να διενεργείται από 5 οC άνω της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος µέχρι +55 οC, ώστε να καλύπτει όλες τις θερµοκρασίες δοκιµής σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα, ως ακολούθως:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

50017 KK (40 ±3οC)
50017 KFW (40 ±3οC)
50017 KTW (40 ±3οC)
50021 SS (35 ±2οC)
50021 ESS (35 ±2οC)
50021 CASS (50 ±2οC)
IEC 68 PART 2-11 (35 ±2οC)
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8) DIN EN ISO 6988 (40 ±3οC)
9) ASTM B117-79 (35 +1,1 , -1,7οC)
10) MIL STD 810 F MTHOD 509.4 (35 ±2οC)
11) MIL STD 202 F METHOD 101D (35 +1,1, -1,7οC)
12) BS 2011 PART 2.1 Ka (35 ±2οC)
13) VG 95 210 P.2 (35 +1,1, -1,7οC)
14) VG 95 332 P. 14 (35 ±2 οC)
- Ο θάλαµος να είναι κατάλληλος για δοκιµές σε 95%-100% υγρασία (Condense water test) από 5 οC
άνω της θερµοκρασίας περιβάλλοντος µέχρι +45 οC, σε συµφωνία µε τα κυριότερα διεθνή πρότυπα.
- Ο θάλαµος να είναι κατάλληλος για δοκιµές αλατονέφωσης (salt spray testing) από 5 οC άνω της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος µέχρι +50 οC, σε συµφωνία µε τα κυριότερα διεθνή πρότυπα.
- Η χωρητικότητα του θαλάµου δοκιµών να είναι τουλάχιστον 480 λίτρα.
- Η χωρητικότητα της δεξαµενής αλατοδιαλύµατος να είναι τουλάχιστον 180 λίτρα.
Το σύστηµα να περιλαµβάνει:
- Σύστηµα εφύγρανσης πεπιεσµένου αέρα.
- Σύστηµα ρυθµιζόµενης θέρµανσης από 20οC µέχρι 50 οC (µε σταθερότητα καλύτερη από ±1 Κ).
- Εσωτερική δεξαµενή αλατοδιαλύµατος, όγκου 180 λίτρων τουλάχιστον, µε ψηφιακή ένδειξη 4
επιπέδων πληρώσεως. Να διαθέτει στόµιο πληρώσεως διαµέτρου 125 mm τουλάχιστον για εύκολη
συµπλήρωση αλατοδιαλύµατος.
- Ακροφύσιο ψεκασµού κατασκευασµένο από plexiglas και τοποθετηµένο σε σταθερή θέση.
Κατασκευή θαλάµου:
- Κατασκευή του Θαλάµου δοκιµών από πλαστικό µε ενίσχυση υαλονηµάτων (GRP), µε εξωτερικό
περίβληµα και κάλυµµα Θαλάµου από πολυαιθυλένιο.
- Να διαθέτει διαφανές παράθυρο παρατήρησης στο κάλυµµα του Θαλάµου δοκιµών.
- Να συµπεριλαµβάνεται ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και προγραµµατισµού κύκλων, µε δυνατότητα
συνδέσεως σε δίκτυο υπολογιστών.
- Ο θερµοκρασιακός έλεγχος να γίνεται µε ηλεκτρονικό µικροεπεξεργαστή καιsoftware κατά IEC 1131
για συντονισµό, ένδειξη λειτουργιών και παροχή πληροφοριών σε περίπτωση σφαλµάτων
λειτουργίας. Να έχει γίνει βαθµονόµηση για δοκιµές αλατονέφωσης (+35 οC θερµοκρασία Θαλάµου &
+49 οCθερµοκρασία υγραντήρα) και βαθµονόµηση για δοκιµές συµπύκνωσης (+40 οC θερµοκρασία
Θαλάµου).
- Να διαθέτει ψηφιακό µικροεπεξεργαστή για εύκολο προγραµµατισµό µέχρι 100 δοκιµών
τουλάχιστον, µε έτοιµα προγράµµατα (1000 segments in total, 250 loops, 9999 program cycles) και
σύστηµα διάγνωσης σφαλµάτων για εύκολη συντήρηση και επισκευή.
- Να διαθέτει ψηφιακό πίνακα αφής (touch panel) µε οθόνη LCD για εύκολη τοποθέτηση παραµέτρων
και προγραµµατισµού λειτουργίας, µε γραφική απεικόνιση επιθυµητών και πραγµατικών τιµών
θερµοκρασίας, χρόνου λειτουργίας και αριθµού υπολειποµένων κύκλων καθώς και λειτουργίας
υποβοήθησης (help function). Να παρέχει προειδοποιητικά µηνύµατα σε περίπτωση έλλειψης νερού,
πεπιεσµένου αέρα και αλατοδιαλύµατος.
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- Να διαθέτει σειριακή είσοδο-έξοδο επικοινωνίας µε υπολογιστή (RS 232) και παράλληλη έξοδο για
σύνδεση µε εκτυπωτή.
- Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερθέρµανσης, βραχυκυκλώµατος κλπ. µε αυτόµατη
διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Η θέρµανση επιτυγχάνεται µε ρεύµα χαµηλής τάσεως (42 V) για
αυξηµένη ασφάλεια του χειριστή. Η προστασία των δειγµάτων εξασφαλίζεται µε ειδικούς
θερµοστάτες ασφαλείας.
- Να διαθέτει ροόµετρο για µέτρηση και έλεγχο της ροής του εκνεφώµατος (περίπου 1,5 m3/h για
δοκιµές αλατονέφωσης και 4,5 m3/h για κλιµατικές δοκιµές).
- Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης του δοχείου ύγρανσης του αέρος µε απιονισµένο νερό.
- Ο αεροσυµπιεστής διαθέτει φίλτρο υψηλής χωρητικότητας, µε ρυθµιστή πίεσης και µανόµετρο, για
τον καθαρισµό του πεπιεσµένου αέρα από λάδια, νερό και σκόνες.
- Να διαθέτει σύστηµα τροφοδοσίας του δοχείου ύγρανσης αέρος µε απιονισµένο νερό.
- Να συνοδεύεται από 2 τεµ. δειγµατοφορείς για 17 δείγµατα έκαστος, διαστάσεων έως 100 x 50 mm
και πάχους 2 mm. Επίσης διαθέτει 7 ράβδους ανάρτησης δειγµάτων και ράφι στο δάπεδο.
- Το σύστηµα να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί δοκιµές σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, όπως
VDA-Test-621-415, DIN 50021, DIN 50017 KFW (DINENISO 6270-2), DINENISO 9227, DINENISO
6270-2, DIN 50 014, par. 5,όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του συστήµατος.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Παροχή σύµβαση τεχνικής εξυπηρέτησης µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης.

Εγγύηση καλής λειτουργίας επί 1 έτος µετά την παράδοση του συστήµατος

Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος

Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος.

Ο προµηθευτής επιπλέον θα πρέπει :
α. Nα διαθέτει οργανωµένο συνεργείο συντήρησης αποκλειστικής απασχόλησης (Service), που θα
αποδεικνύεται από κατάσταση προσωπικού τεχνικών, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
β. Να διαθέτει τεχνικό ειδικά εκπαιδευµένο στην τεχνική εξυπηρέτηση των προσφερόµενων
συσκευών, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου.
γ. Να έχει διαπιστευθεί από τον ΕΣΥ∆ σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 για το µέγεθος
της θερµοκρασίας για τη διακρίβωση θερµοµέτρων και θαλάµων θερµοκρασιών.
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ΟΜΑ∆Α Γ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 43.800,00 €

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΩΓΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστηµα να περιλαµβάνει ειδικό λογισµικό αναβάθµισης της υπάρχουσας µηχανής µηχανικών
δοκιµών 5967 INSTRON και του συνδεδεµένου µε αυτή οπτικού µηκυνσιόµετρου. Πιο αναλυτικά:
1. Να προσφερθεί η τελευταία έκδοση του βασικού λογισµικού λειτουργίας της µηχανής
δοκιµών, το οποίο να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία δηµιουργίας µεθόδων ευρείας
κλίµακας εφαρµογών όπως, εφελκυσµός θλίψη, κάµψη δοκιµών τριβής κ.α. σε υλικά
διαφόρων τύπων όπως πλαστικά, σύνθετα υλικά, µέταλλα κ.τ.λ.

2. Να διαθέτει µενού λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα και να είναι συµβατό µε λειτουργικά
συστήµατα Windows 7 (32 & 64 Bit) και Windows XP ( Service Pack 3)

3. Να περιλαµβάνει ειδική ενότητα µε προκαθορισµένες µεθόδους δοκιµής για σύνθετα υλικά,
σύµφωνα µε τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: AITM 1-0002 ( Τεύχος 3 Νοεµβρίου 1998) ,
AITM 1-0005 ( Τεύχος Ιούνιος 1994) , AITM 1-0007 ( Τεύχος ∆εκέµβριος του 2004 ) , AITM
1 – 0008 ( Τεύχος 5 Ιουλίου 2010) , AITM 1-0010 ( Τεύχος Οκτώβριος 2005) ,ASTMC365 05 , ASTMC1358 - 05 , ASTMD2344 - 00 , ASTMD3039 - 08 , ASTMD3410 - 03 , ASTMD3518
- 94 , ASTMD3846 - 08 , ASTMD4018 - 99 , ASTMD5766 - 07 , ASTMD6641 - 09 ,
ASTMD7137 - 07 , EN 2563 ( 1997 ) , ISO 527-4 ( 1997 ) &ISO 527-5 ( 1997 ) , ISO 14125 (
1998 ) , ISO 14126 ( 1999 ) , ISO 14129 (1997) , ISO 14130 (1997) , prEN 2850 ( P2
Νοέµβριο 1997 ) , prEN 6033 (∆εκέµβριος 1995) , prEN 6038 ( P1 Νοέµβριος 1995) .

4. Να διαθέτει επιλογή για δηµιουργία προσαρµοσµένων ακολουθιών ελέγχου δοκιµής (προφίλ)
µε απλό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον . Να επιτρέπει σύνθετες κυκλικές
ακολουθίες µεθόδων µε δυνατότητα απεικόνισης της γραφικής παράστασης της δοκιµής .

5. Επιπλέον ενότητα λογισµικού η οποία σε συνδυασµό µε τα ηλεκτρονικά της υπάρχουσας
µηχανής 5967 INSTRON, να προσδίδει αύξηση των επιδόσεων µέτρησης, µε ακρίβεια
µέτρησης φορτίου 0.5 % σε όλο το εύρος µέτρησης της εκάστοτε δυναµοκυψέλης.
Επιπλέον να επιτρέπει την ταχύτερη συλλογή δεδοµένων µε ρυθµό έως 2.5kHz για τη λήψη
κρίσιµων πληροφοριών δοκιµής κατά την διάρκεια γρήγορης µεταβολής των φυσικών
ιδιοτήτων του δείγµατος.

6. Να προσφερθεί ειδικό λογισµικό κατάλληλο για δυο διαστάσεων (2D) ψηφιακή συσχέτιση
απεικόνισης της δοκιµής [Digital Image Correlation (DIC)]. Να είναι συµβατό µε το υπάρχον
οπτικό µηκυνσιόµετρο της µηχανής Instron του εργαστηρίου και να έχει την ικανότητα να
συγκρίνει εικόνες από την επιφάνεια του δοκιµίου κατά την διάρκεια της δοκιµής,
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δηµιουργώντας πλήρους πεδίου χάρτες µετατόπισης (displacement) και παραµόρφωσης
(Strain).

7. Να προσφερθεί ειδική άδεια του λογισµικού ψηφιακής συσχέτισης (DIC) για δεύτερο
υπολογιστή (π.χ. φορητό) καθώς και κλειδί ασφαλούς πρόσβασης το οποίο να επιτρέπει
στους χρήστες να επεξεργάζονται δεδοµένα µακριά από το µηχάνηµα ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
Αίτηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
για τις ανάγκες του Έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε.
81202) το οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ε & Τ τοµείς», από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), κωδικός 11ΣΥΝ_5_1430.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αριθµός προσφοράς: ………………………………(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Ηµεροµηνία Υποβολής: …………………………….(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟ:…………………………………………………
Πλήρης ονοµασία: …………………………………………………………………..
∆ιεύθυνση:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………………………………..
Τηλέφωνο: ………………… Fax: ………………..
Email: ……………………..
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα
(νοµικά δεσµευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)
………………………………………………………………………………………………………….
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Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας:
A/A

Ρόλος στην Ένωση

1

Ανάδοχος φορέας

2

Φορέας

3

Υπεργολάβος

Ονοµασία

Συντοµογραφία

#
…………
Στοιχεία των φορέων που συµµετέχουν στην προσφορά

Να συµπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιµοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα.
Επωνυµία:……………………………………………………………………………
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: …………………………………………………………
Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:
……………………………….…………………………................................................
Τηλέφωνο: …………………………
Fax: …………………………………
e-mail:………………………….…………………………………….…………………
Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………………………………..
(κύριος ανάδοχος, απλός φορέας ή υπεργολάβος).

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισµό µου είναι ακριβή
και ότι ο οργανισµός / εταιρεία που νοµίµως εκπροσωπώ έχει συµφωνήσει να συµµετάσχει.
Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………………………………….

Ηµεροµηνία: …………………………

Υπογραφή: …………………………………………

Σφραγίδα

62

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙI
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK - fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ:……………

Προς
ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ:………..
-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας
……………………………………………………….∆ιεύθυνση………………………………………………………….
δια
τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............., για την προµήθεια των Ειδών
µε κωδικό αριθµό .................................................... σύµφωνα µε την υπ. αρ. .....................
διακήρυξη σας.

-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) (ανά οµάδα)
αξίας .....................EYPΩ των προσφεροµένων Ειδών.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.

-

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
- Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την προµήθεια των ακόλουθων υλικών:
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙI
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ:……………

Προς
ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………….
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ…………………(και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆ιεύθυνση………………………………………………………….για
την
καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ IV
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός T. K. fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης : __/__/2014
Προς
ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,
Πανεπιστηµιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110
Τηλ: 26510-07942, 07959 & 07952
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ………………. ΕΥΡΩ:……………
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ…………………(και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆ιεύθυνση………………………………………………………….για
την
καλή
λειτουργία από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 2% της συµβατικής εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α. αξίας που του κατακυρώθηκε,
δηλαδή ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούµαι υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 0000
Ηµεροµ:../../2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τίτλος έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ»
Κωδικός ‘Έργου Επιτροπής Ερευνών: 81202

Στα Ιωάννινα, σήµερα ../../2014, µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφενός µεν:
Α) Της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα
(Πανεπιστηµιούπολη, Τ. Κ. 45110), Α.Φ.Μ.: 090163356, (Α-Β)′ ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, και νόµιµα
εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρό του, Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ισαάκ Λαγαρή, (η Αναθέτουσα
Αρχή) και αφετέρου
Β) Της εταιρείας µε την επωνυµία «……………………………» που νόµιµα εκπροσωπείται από τον
…………………………………… και εδρεύει στ ………………..., οδός ……………….., µε Α.Φ.Μ.: ………, ∆.Ο.Υ.
………………………(ο Ανάδοχος), συµφωνήθηκαν και αµοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο
Σύµφωνα µε:
1) την υπ’ αριθµόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2) την από ../../2014 προσφορά της (,,,) εκ των συµβαλλόµενων ……. και
3) την υπ’ αριθ. 5839/20-03-2014 Προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
Ο:
Α. εκ των συµβαλλόµενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο
Β. εκ των συµβαλλόµενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προµήθεια των ειδών της
οµάδας (Χ) του ∆ιαγωνισµού για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το οποίο συγχρηµατοδοτείται, στο πλαίσιο της δράσης
«Συνεργασία 2011-Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ε & Τ
τοµείς», από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013),
κωδικός 11ΣΥΝ_5_1430.

ΑΡΘΡΟ 2: Τίµηµα

Το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού ………………….. ΕΥΡΩ (€ ……….) και
επιπλέον ΦΠΑ ……………………. ΕΥΡΩ (€ …….).
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ΑΡΘΡΟ 3: Υπογραφή Σύµβασης
Η σύµβαση υπογράφεται µε βάση τους όρους από την υπ’ αριθ. 5839/20-03-2014
∆ιακήρυξης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων:
1

2

3

4
5

6
7

Ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύµβαση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση
της πρόσκλησης. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότερο κατά
την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιµής του έργου που του κατακυρώθηκε µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε
την νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και την οριστική παραλαβή του
έργου.
Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και η
αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση του
έργου όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4: Πληρωµή
Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί άπαξ µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και
συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης.
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή (Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35). Για προµήθεια από το εξωτερικό, η πληρωµή της
αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος µε Έµβασµα, βάσει του
Π.∆. 118/2007, αρθρ. 35(5).
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της παραλαβής των ειδών ή και αργότερα εντός
της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άµεσα να
αντικαταστήσει τα προβληµατικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ιάρκεια έργου
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων όπως ακριβώς θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός διαστήµατος δυο (2)
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µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται, από την ηµεροµηνία υπογραφής και για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών.
ΑΡΘΡΟ 6: Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή
1

2

3

Η Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ). Η Οριστική
Παραλαβή των ειδών από την ΕΠΕ θα περιλαµβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του
παραδιδόµενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών στο Τµήµα
Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση ζηµίας µέρους
των ειδών κατά τη µεταφορά, ο προµηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα µέρη.
Ο προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους για
περίοδο τουλάχιστον 24 µηνών µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας αξίας ίσης µε το 2% του τιµήµατος της σύµβασης µη
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισµού.
Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7. Παράδοση Προµήθειας
1. Τα είδη ασφαλίζονται για τη µεταφορά έναντι όλων των κινδύνων µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
2. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 8: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών και τα είδη δεν παραδοθούν
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα
από 1% και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος των ειδών που καθυστερούν σύµφωνα µε το
άρθ. 32 του Π.∆. 118/2007.
Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών
και τα είδη δεν παραδοθούν, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆.
118/2007.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο -∆ιαιτησία
1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα
Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο.
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Αναπόσπαστα µέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύµβασης αποτελούν οι όροι της από
………………..προσφοράς του Αναδόχου και την υπ’ αριθ. 5839/20-03-2014 ∆ιακήρυξη της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφη σε δύο νόµιµα, ισότιµα πρωτότυπα και κάθε µέρος πήρε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Για την εταιρία

Καθ. Λαγαρής Ισαακ

(υπογραφή – σφραγίδα)
Αντιπρύτανης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «5839/20-03-2014»
ΟΜΑ∆Α Χ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α
1
2
3

Περιγραφή

Ανάλυση προδιαγραφών
1.

2.

3.
Όνοµα – Επωνυµία – Σφραγίδα - Υπογραφή
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Ποσότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «5839/20-03-2014»
ΟΜΑ∆Α Χ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙ∆ΩΝ :
ΦΠΑ :
€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙ∆ΩΝ:

Περιγραφή

Ποσότητα

€
€
Όνοµα – Επωνυµία – Σφραγίδα - Υπογραφή
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