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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ TOY 

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ»,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.975.60 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α), 13.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

                                                      

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 224 

                                                                                                                             Σίνδος, 27/08/2015 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ  (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400  

Τηλ. : 2310 799976, 2310 798139 ες. 123 

Fax :  2310 797476 

Πληροφορίες : Τζιούμπας Θανάσης, τηλ. 2310799976, 6974427020 και Τσαλαμπούνης Σταύρος, 2310 

798139, 6974990613 

                             

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ), έχοντας υπόψη: 
1. Το  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί 

εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως 

αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007 

2. Τον Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 

3. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες Διατάξεις 

4. Τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που Προηγείται την 

Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα 

5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) 

1422/2007  

6. Τον Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη βασικών 

τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 

(Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.) 

7. Τον Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 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 

10. Τον Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  
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11. Τον Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις   

14.  Τον Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15.  Το εγκεκριμένο αίτημα από τον Διευθυντή  ΚΕΘΕΑ  με Α.Π 202/10.07.2015. 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για τη Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις 

ανάγκες της Παραγωγικής μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Προϋπολογισμού 10.975,60 (χωρίς Φ.Π.Α),  

13.500,00 €  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του 

αναδόχου), όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2015.   

Κ.Α.Ε 24-01 

CPV 03419000-0   

Κριτήριο κατακύρωσης της  Έρευνας Αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή για την αιτούμενη ποιότητα 

ξυλείας. 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

Η Διακήρυξη, συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.kethea.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ στις   27/08/2015  

 

Άρθρο 2 : Κατάθεση Προσφορών – Επιτροπή - Αποσφράγιση προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο  

στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ , στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

11/09/2015 και ώρα 13.00 μ.μ. οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, παρουσία των συμμετεχόντων.   

 

Άρθρο 3 : Διευκρινήσεις 

1. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση 

άφιξης αυτών. 

2. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  

διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

3. Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, 

ορίζεται η  Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, που στο εξής χάριν συντομίας 

θα καλείται η «Επιτροπή». 

4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την 

αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους 

όρους της παρούσας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών συμμετοχής  που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών 
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προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταγράφει 

τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να 

επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  προσφορών μπορεί να  πραγματοποιείται σε μία 

φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, 

Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, 

Επιλογή Αναδόχου).    

5. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές. 

 

Άρθρο 4 : Περιεχόμενο  προσφορών 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   όρους  συμμέτοχης και κατατίθενται 

απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

 

Α.«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ο οποίος περιέχει  τα απαραίτητα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) του υποψήφιου 

Αναδόχου,   όπως αυτά απαιτούνται από   τους παρόντες όρους συμμετοχής . 

 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα και περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους 

παρόντες όρους συμμετοχής. 

 

 Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ή  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ , fax). 

 

2. Όλες οι σελίδες της  Προσφοράς, των δικαιολογητικών  και των σχετικών εγγράφων πρέπει να έχουν  

μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα. 

3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της Έρευνας Αγοράς. 

4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των 

απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

5. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προς 

συντήρηση ειδών, αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή 
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μέρος αυτών.  

6. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 

7. Η  Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα 

υποβληθούν από τους συμμετέχοντες και να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών. 

 

Άρθρο 5 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και 

οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν . 

 

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έρευνα Αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν 

στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  τα εξής : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 

προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς στην οποία συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.   

ii. Δεν έχουν διαπράξει   κανένα   σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές   με το αντικείμενο της 

Έρευνας Αγοράς ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε κατάσταση 

πτώχευσης, ούτε βρίσκονται  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

iv. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

v. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

vi. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι 

αυτό. 

vii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

viii. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (και των 

συνημμένων παραρτημάτων αυτής) της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

ix. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας των ζητουμένων 

υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή  . 
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x. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση της Έρευνας 

Αγοράς, 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α)  οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

 

2.Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς, από τα οποία να προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

  τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 Σε περίπτωση που :  

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β)  η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού  Προσώπου, προσκομίζεται η   κατά  νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 
 

Άρθρο 7 : Τεχνική Προσφορά  

 

1. Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους. 

 

2. Το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται 

στους παρόντες όρους. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

 

3. Ο επιμέρους φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 

στοιχεία: 

Α.  Συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

 

Άρθρο 8 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε 

και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης 

φύσεως φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, (ενδεικτικά κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας ,φόρος εισοδήματος). 

4. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις (%), στο οποίο 

υπάγεται η προμήθεια. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται 

από την Επιτροπή. 

 

Άρθρο 9 : Ισχύς προσφορών  

1. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου 

της Οικονομικής Προσφοράς θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές  και δεν επιτρέπεται η αναγραφή 
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όρων, σχολίων κ.λ.π., επί ποινή αποκλεισμού.  

2. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 

ημέρες (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν 

συμμετέχουν πλέον στην Έρευνα Αγοράς.  

4. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το ΚΕΘΕΑ δύναται 

με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος 

για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 10 : Απόρριψη προσφορών 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία  ή/και αιρέσεις   ή/και 

δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά,  ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

κατά την κρίση της Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.  

4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

5. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο 

της τεχνικής προσφοράς. 

6. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

7. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και θα 

τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

8. Ορίζει χρόνο παράδοσης  μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα. Ο χρόνος ισχύος της 

ορίζεται μικρότερος των εκατό είκοσι ημερών (120) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

9. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

10. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

11. Δεν φέρει μονογραφές, υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

Άρθρο 11 : Κατακύρωση αποτελέσματος Έρευνας Αγοράς - Υπογραφή  

 

1.   Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς γίνεται με Απόφαση του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και θα ανακοινωθεί εγγράφως  στον 

ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 
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συναφθείσα. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις 

προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

2.   Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) εργασίμων ημερών  

προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

α) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. 

β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, ευκρινές φωτοαντίγραφο των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 

συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του ανακηρυχθέντα Αναδόχου, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στην παρούσα Έρευνα αγοράς και η οποία έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος της Έρευνας Αγοράς σ’ αυτόν.   

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και σε βάρος του επέρχονται οι 

συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και 

ούτω καθ εξής.  

3.  Σε περίπτωση ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 

   αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση   

  που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

  κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά 

  του Αναδόχου και οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος της Έρευνας Αγοράς για ολόκληρη 

ή/και για μεγαλύτερη ποσότητα από  την προκηρυχθείσα  κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας. 

 

Άρθρο 12  Χρόνος ολοκλήρωσης παράδοσης - Υποχρεώσεις – Ευθύνες  Αναδόχου  

   

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την ξυλεία εντός δεκαπέντε (15)  εργάσιμων ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης με το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ.  

 Η μη έγκαιρη καθώς και η μη συνεπής  πραγματοποίηση της παράδοσης  από οποιαδήποτε αιτία 

εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, να κηρύξει 
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έκπτωτο τον Ανάδοχο, λύοντας την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του 

Αναδόχου. 

 Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος  αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή 

οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές 

και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών 

της παρούσας. 

 

Άρθρο 13 :      Τρόπος πληρωμής και παραλαβή της ξυλείας. 

 

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η παραλαβή της ξυλείας θα γίνει  άπαξ (εντός 15 εργάσιμων ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης). Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε διάστημα τριάντα (30) ημερών  

μετά την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ καθώς και της 

σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής από την  Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί µε απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, το αργότερο 7 ημέρες από την παράδοση. 

 

Άρθρο 14  : Ματαίωση Έρευνας Αγοράς  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, 

διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 

τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 15  : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Ανάδοχος 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. 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΞΥΛΕΙΑΣ 

 

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

            ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 ΟΞΥΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ (ΑΤΜΙΣΜΕΝΗ) ΑΑΑ ανοιχτόχρωμη διαστάσεων 2,5 Χ 0,06        2 ΠΑΛΕΤΕΣ       5μ3 

 

 ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΠΟΛΥΚΟΛΛΗΤΗ  χωρίς ρόζους  ελάχιστων διαστάσεων 

 

 3Χ0,09Χ0,072                  1 ΠΑΛΕΤΑ          3,184 μ3 

 

 ΕΡΥΘΡΑ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ            1 ΠΑΛΕΤΑ          4,55 μ3 

 

 MDF ΟΞΥΑ 20mm Ε1             20 ΦΥΛΛΑ         74,42 μ2 

 

 MDF ΟΞΥΑ 9mm Ε1                8 ΦΥΛΛΑ         29,768 μ2 

 

 MDF ΚΑΡΟΛΙΝΑ 9mm Ε1              3 ΦΥΛΛΑ         11,163 μ2 

 

 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 8mm              18 ΦΥΛΛΑ      167,445 μ2 

 

 ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 18mm              8  ΦΥΛΛΑ       66,978 μ2 
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
                     ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

   
Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 
…..……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ο  Προσφέρων                    

                                                                                                    (Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΥΒΙΚΑ/ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ANA 
KYBIKO/ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΟΞΥΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ (ΑΤΜΙΣΜΕΝΗ) 
ΑΑΑ ανοιχτόχρωμη διαστάσεων 2,5 
Χ 0,06 2 ΠΑΛΕΤΕΣ 

5μ3 

 
  

    

ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ 
ΠΟΛΥΚΟΛΛΗΤΗ  χωρίς ρόζους  
ελάχιστων διαστάσεων 
3Χ0,09Χ0,072 1 ΠΑΛΕΤΑ 3,184 μ3 

  

    

ΕΡΥΘΡΑ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ 1 ΠΑΛΕΤΑ 

 
4,55 μ3 

  

    

MDF ΟΞΥΑ 20mm Ε1 20 ΦΥΛΛΑ 

 
74,42 μ2 

  

    

MDF ΟΞΥΑ 9mm Ε1 8 ΦΥΛΛΑ 

 
29,768 μ2 

  

    

MDF ΚΑΡΟΛΙΝΑ 9mm Ε1 3 ΦΥΛΛΑ 

 
11,163 μ2 

  

    

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 18mm 18 ΦΥΛΛΑ 

167,445 μ2 

 
  

    

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 8mm 8  ΦΥΛΛΑ  
  

    

  66,978 μ2       

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
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