ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΘΩληξν ΘεξαπεΫαο ΔμαξηεκΩλσλ Αηόκσλ (ΘΔΘΔΑ)
ΡνκΩαο Νηθνλνκηθνύ - Γηνηθεηηθνύ
ΡκΪκα Ξξνκεζεηώλ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ:

«ΞξνκΪζεηα εμνπιηζκνύ Ξνιπδύλακσλ
Τπρνδηαγλσζηηθώλ ΘΩληξσλ ζηα δύν κεγΨια
αζηηθΨ θΩληξα (ΑζΪλα – ΘεζζαινλΫθε)»
πνΩξγν 2 ηεο ΞξΨμεο «ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΓΗΘΡΝ ΞΝΙΓΛΑΚΥΛ
ΤΣΝΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ ΠΡΑ ΓΝ ΚΔΓΑΙΑ ΑΠΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ
ΑΘΖΛΑ- ΘΔΠ/ΘΖ»
Ζ Ξξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ)

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΑλΨπηπμε ΑλζξσπΫλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΘΩληξν ΘεξαπεΫαο ΔμαξηεκΩλσλ Αηόκσλ (ΘΔΘΔΑ)
Ραρ. Γ/λζε
Ραρ. Θψδηθαο
Ξιεξνθνξίεο
Ρειέθσλν
FAX

:
:
:
:
:

ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ
11636
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
210-9241993-6 (εζση.202)
210-9241986
Αζήλα, 26.4.2013
Α.Ξ.: 1550

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ

«ΞξνκΪζεηα εμνπιηζκνύ Ξνιπδύλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθώλ
ΘΩληξσλ ζηα δύν κεγΨια αζηηθΨ θΩληξα (ΑζΪλα – ΘεζζαινλΫθε)»
Θξηηήξην θαηαθχξσζεο : Ζ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ
Θσδηθνί CPV έξγνπ:

30000000-9 (Ζ/- ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ)
39000000-2 (ΔΞΗΞΙΑ)

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ
Θέληξν Θεξαπείαο

Ζκεξνκελία

Ζκέξα

ξα

Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ
ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ

17 Καΐνπ 2013

ΞαξαζθεπΪ

13:00

Αζήλα

Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε κε ΦΞΑ : 28.850 Δπξώ
Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ρσξίο ΦΞΑ : 23.455 Δπξώ
Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ :

Ωλαο (1) κΪλαο από ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζύκβαζεο.
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ
ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ .............................................................................. 5
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Νομικό Πλαίσιο και Γενικέρ Απσέρ ........................................................................................................ 7
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ .................................................................................... 10
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Πεπίλητη – κοποί τος Έπγος ........................................................................................................... 10

ΑΡΘΡΟ 7

Πεπιεσόμενα Διακήπςξηρ ..................................................................................................................... 11

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ................................................................................... 11
ΑΡΘΡΟ 8

Δικαίυμα σςμμετοσήρ ......................................................................................................................... 11

ΑΡΘΡΟ 9

τοισεία και Δικαιολογητικά ςμμετοσήρ ............................................................................................ 12
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Α’ ΚΔΟΝΠ: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
Νπιζμοί και Γενικέρ Απσέρ
ΑΟΘΟΝ 1 ΔηζαγσγΪ
Ρν

Θέληξν

Θεξαπείαο

Δμαξηεκέλσλ

Αηφκσλ

πξνθεξχζζεη

πξφρεηξν

κεηνδνηηθφ

δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 28.850 Δςπώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαζψο θαη θάζε άιιεο παξαθξάηεζεο ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ηε
ρακειφηεξε ηηκή ζηελ πξνζθνξά κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Ξνιπδχλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθψλ
Θέληξσλ», θσδηθφο CPV: 30000000-9 (Ζ/ - ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ) & 39000000-2
(ΔΞΗΞΙΑ) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 213/2008.
Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ» ηεο Γηαθήξπμεο απηήο.

ΑΟΘΟΝ 2 ΝξηζκνΫ
Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ
δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ
Ρν Λ.Ξ.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ)» πνπ
εδξεχεη ζηε Πίλδν Θεζζαινλίθεο θαη έρεη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηελ Αζήλα
ζηελ νδφ ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ, ην νπνίν, κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ
ΘΔΘΔΑ (11ε Ππλεδξίαζε / 25.4.2013), πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
πεξεζΫα ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνύ
Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ ΠΝΟΒΝΙΝ 24,
ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ.
Αξκόδηνο πεξεζΫαο ΓηελΩξγεηαο
Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΘΔΘΔΑ, πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο
(ηει.: 210-9241993-6, εζση. 202, fax :2109241986, e-mail: promitheies@kethea.gr).
ΓηαθΪξπμε
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην ΚΩξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί ξνη, ην
ΚΩξνο Β: Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ην ΚΩξνο Γ: Δηδηθέο Απαηηήζεηο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
θαη ηα ΞαξαξηΪκαηα Η: πνδείγκαηα Δγγπήζεσλ, ΗΗ: πφδεηγκα Πχκβαζεο, III:
Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο.
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Έξγν
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Ξνιπδχλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ ζηα δχν κεγάια
αζηηθά θέληξα (Αζήλα – Θεζζαινλίθε)».
ΔπηηξνπΪ ΓηελΩξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ
Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνζθνξψλ ζπιινγηθφ
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
ΞξνζθΩξσλ
Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη

ζηνλ

δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη Ξξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξόζσπνο
Ν ππνγξάθσλ ηελ Ξξνζθνξά πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα, ή, ζε πεξίπησζε
έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ΑληΫθιεηνο
Ρν πξφζσπν πνπ ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ,
fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα.
ΑλΨδνρνο
Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο.
Θαηαθύξσζε
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη αλαηίζεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν.
Πύκβαζε
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο.
Ξξνϋπνινγηζκόο
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνθεξπζζφκελνπ

Έξγνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

φισλ

ησλ

πξνβιεπφκελσλ

θξαηήζεσλ.
Ππκβαηηθό ΡΫκεκα
Ζ ηηκή Ξξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν.
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ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινύζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Ωξγνπ
Νκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα
εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ
ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ
Ξαξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ.
ΖκΩξα
Ζκεξνινγηαθή εκέξα εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη αιιηψο.
πεύζπλε ΓΪισζε
πνπ αλαθέξεηαη πεχζπλε Γήισζε ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ελλνείηαη πεχζπλε
Γήισζε κε γλήζην ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία.
Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα
δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο
Γηαθήξπμεο.

ΑΟΘΟΝ 3 Λνκηθό ΞιαΫζην θαη ΓεληθΩο ΑξρΩο
3.1

Ιζσωοςζα Νομοθεζία

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ:

1. Ρο ΘΔΘΔΑ : α) άπθπο 1 ηος Λ. 1729/1987 «Καηαπολέμηζη ηηρ διάδοζηρ ηυν
ναπκυηικϊν, πποζηαζία ηυν νέυν και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 144/7-8-1987),
ψπυρ αςηψ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 28 ηος Ν. 3204/2003 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 296/2312-2003) και κυδικοποιήθηκε με ηο άπθπο 56 ηος Ν. 4139/2013, β) ςπ’ απιθ.
Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόθαζη ηος ποςπγού γείαρ, Ξπόνοιαρ και
Θοινωνικών

Αζθαλίζεων

«Οπγάνυζη,

Λειηοςπγία,

Γιοίκηζη

ηος

Κένηπος

Θεπαπείαρ Δξαπηημένυν Αηψμυν (ΚΔΘΔΑ)» (ΦΔΚ Β΄ 577/4-11-1987), ψπυρ αςηή
ηποποποιήθηκε και ζςμπληπϊθηκε με ηην απψθαζη ηος ιδίος Τποςπγοω ςπ’ απιθ.
οικ. 245/2-2-1994 (ΦΔΚ Β΄ 74/3-2-1994), ψπυρ αςηέρ κυδικοποιημένερ ιζσωοςν με
ηα άπθπα 40, 41, 42, 43 και 44 ηος Π.Γ. 148/2007.

2. Λ.2286/95 (ΦΔΘ 19 Α’/1-2-1995) «Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και
Ρςθμίζειρ ςναθϊν Θεμάηυν»,

3. Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150 Α’/10-7-2007) «Κανονιζμψρ Ππομηθειϊν Γημοζίος»,
4. Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64 Α’ / 16-3-07) Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ
ζηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2004/18/ΔΚ «Πεπί ζςνηονιζμοω ηυν διαδικαζιϊν
ζωνατηρ

δημοζίυν

ηποποποιήθηκε

με

ζςμβάζευν
ηην

οδηγία

έπγυν,

ππομηθειϊν

2005/51/ΔΚ

ηηρ

και

ςπηπεζιϊν»

Δπιηποπήρ

και

ηην

ψπυρ
οδηγία

2005/75/ΔΚ ηος Δςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 16 ηρ Νοεμβπίος
2005,

5. Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134 Α’ / 18-6-2007) «Ππομήθειερ θοπέυν εποπηεςψμενυν
απψ ηο Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ και άλλερ διαηάξειρ»,
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6. Νδηγία 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
θαλνληζκφ (ΔΘ) 2083/2005 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) 1422/2007,

7. Λ.2362/1995 (ΦΔΘ Α΄178/27-11-1995) «Πεπί Γημοζίος Λογιζηικοω Δλέγσος
ηυν Γαπανϊν ηος Κπάηοςρ και άλλερ Γιαηάξειρ),

8. Λ.2522/1997 (ΦΔΘ Α’ 178/8-9-1997) «Πεπί Γικαζηικήρ Πποζηαζίαρ, καηά ηο
ηάδιο πος Πποηγείηαι ηην ωνατηρ ςμβάζευν Γημοζίυν Έπγυν, Κπαηικϊν
Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν με ηην Οδηγία 89/665 ΔΟΚ», ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηο
Λ.3886/2010 (ΦΔΘ Α’ 173/30-9-2010) και ιζσωει ζήμεπα,

9. Λ. 3377/2005 «Απσέρ και Κανψνερ για ηην εξςγίανζη ηηρ λειηοςπγίαρ και
ηην ανάπηςξη βαζικϊν ηοµέυν ηος εµποπίος και ηηρ αγοπάρ – Θέµαηα Τποςπγείος
Ανάπηςξηρ» (Φ.Δ.Θ. Α΄202/19-8-2005), άπθπο 35 (Καηαβολή παπαβψλος γα ηην
άζκηζη ένζηαζηρ καηά ηο άπθπο 15 ηος Κ.Π.∆.),

10. Λ. 3316/2005, «Αλάζεζε, εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη
παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

11. Λ.3548/2007 (ΦΔΘ 68 Α’/20-3-2007) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ Φνξέσλ
ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

12. Για ζςμβάζειρ ωτοςρ άνω ηων 15.000 εςπώ και μέσπι ηο ψπιο εθαπμογήρ ηυν ΠΓ
59/07 και 60/07, θα διενεπγείηαι – εκηψρ ηυν δημοζιεωζευν πος πποβλέπει η
ιζσωοςζα νομοθεζία και ανάπηηζη ανακοίνυζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηος θοπέα (άπθπο
38 παπ. 1 ΤΠΑΤΓ).

13. Σην ςπ’ απιθμψν ππυηοκψλλος 2149/27-07-2012 Ξπόζκληζη, ηηρ Διδικήρ
πηπεζίαρ Ρομέα γείαρ & Θοιν/κήρ Αλληλεγγύηρ Δνδιάμεζος Φοπέα
Γιασείπιζηρ ηος Δ.Ξ. «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ
2013», για ηην ςποβολή πποηάζευν

2007 -

και ηο ζσεηικψ ςποζηηπικηικψ ςλικψ ψπυρ

αναπηήθηκε ζηο δικηςακψ ηψπο ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. ζηο
πλαίζιο ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 14 «Δδπαίυζη ηηρ μεηαππωθμιζηρ ζηον Σομέα
ηηρ Φςσικήρ Τγείαρ. Ανάπηςξη ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ και πποάζπιζη
ηηρ Γημψζιαρ Τγείαρ ηος πληθςζμοω ζηιρ 3 Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ Δξψδος»,

14. Σην ςπ’ απιθμψν ππυηοκψλλος 1683/14-05-2012 Απόθαζη ηηρ Διδικήρ
πηπεζίαρ Ρομέα γείαρ & Θοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ, Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013, με ηην οποία ενηάζζεηαι η
Ππάξη με ηίηλο «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΧΝ ΦΤΥΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ (ΑΘΗΝΑ-ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)» με κυδικψ
ππάξηρ ΚΗS 375946,

15. Σην Απψθαζη ηος Γ.. ηος ΚΔΘΔΑ (11η ςνεδπίαζη / 25.4.2013) πος αθοπά ζηην
έγκπιζη διενέπγειαρ διαγυνιζμοω για ηην επιλογή αναδψσος ηος έπγος «Ππομήθεια
εξοπλιζμοω Πολςδωναμυν Φςσοδιαγνυζηικϊν Κένηπυν ζηα δωο μεγάλα αζηικά
κένηπα

(Αθήνα

–

Θεζζαλονίκη)»,

ηηρ

Ππάξηρ

«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

ΓΙΚΣΤΟΤ

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΧΝ ΦΤΥΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΓΑΛΑ ΑΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
(ΑΘΗΝΑ-ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)»,

ζηο

πλαίζιο

ηος

Δπισειπηζιακοω

Ππογπάμμαηορ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013.

3.2

Δνζηάζειρ – Πποζθςγέρ

Δλζηάζεηο / πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ.
118/2007.
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3.3

Γενικέρ Απσέρ

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο
φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα
θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Ξξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε
φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Ξξνζθνξέο
πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο
εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Γηαθήξπμε ή / θαη αηξέζεηο,
ραξαθηεξίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη.
Ρα έγγξαθα ηεο Ξξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία
πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά επηηξέπεηαη άιισο απφ ηελ παξνχζα, ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.

ΑΟΘΟΝ 4 ΞαξαιαβΪ ΓηαθΪξπμεο – ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ
Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ζηε ΠΝΟΒΝΙΝ 24 ΚΔΡΠ, Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ (εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 09:00
π.κ. έσο 14:30 κ.κ. Ζ παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε θάζε
ππνςεθίνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξέα (courier) εθφζνλ ν ππνςήθηνο
αλαιάβεη θαη ηε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ ηαρπκεηαθνξά. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο
Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξέα (courier), ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία
απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ
παξαιαβή ηεο Γηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιακβάλνληεο ηε Γηαθήξπμε,
νθείινπλ λα θαηαγξάςνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ [επσλπκία,
επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), e-mail] ζε
εηδηθφ έληππν έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν
φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη
ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ
πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηελ επζχλε θέξεη ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο.
Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε
παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηψληαο λέν πιήξεο
αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε
πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ απηήο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε
http://www.kethea.gr θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ζνη ιάβνπλ γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο
κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη επίζεο λα απνζηέιινπλ κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ηα ζηνηρεία ηνπο [επσλπκία, επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ
ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), e-mail] έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ έιαβαλ γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ’
απηήο.
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Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ην αξγφηεξν
εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,
εθφζνλ απηέο δεηήζεθαλ εγθαίξσο. Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη φζα ζρεηηθά
έγγξαθα θξηζνχλ απαξαίηεηα, θαζψο θαη νη ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο επί ηεο Γηαθήξπμεο, ζα
απνζηέιινληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε φινπο φζνπο παξέιαβαλ ην έληππν ηεχρνο
ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζε φζνπο έρνπλ ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.

Θαηά

ηε

δηαδηθαζία

παξνρήο

δηεπθξηλίζεσλ

ζε

εξσηήκαηα

ησλ

ππνςήθησλ Αλαδφρσλ ζα ηεξεζεί, εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε νπζηψδνπο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.

ΑΟΘΟΝ 5 Σξόλνο – Ρόπνο ΓηελΩξγεηαο
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην θηίξην ησλ Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ζηελ ΠΝΟΒΝΙΝ 24, ΚΔΡΠ, ΑΘΖΛΑ, ζηελ ηζφγεηα αίζνπζα, ηελ ΞαξαζθεπΪ, 17
Καΐνπ 2013 θαη ψξα 13:00. Ξξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ σο άλσ
εκεξνκελία θαη ψξα. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαη

ψξα

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ,

δελ

απνζθξαγίδνληαη

αιιά

επηζηξέθνληαη

σο

εθπξφζεζκεο.

Πηοισεία Γιακήπςξηρ
ΑΟΘΟΝ 6 ΞεξΫιεςε –ΠθνπνΫ ηνπ Έξγνπ
Πηφρνο ηεο Ξξάμεο είλαη ε αλάπηπμε Γηθηχνπ Τπρνδηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ ζε ΑζΪλα
θαη ΘεζζαινλΫθε γηα ηελ δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ ζε
ζπλδπαζκφ

κε

ηελ

θαηάρξεζε

νπζηψλ,

ηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

ζνβαξφηεηαο

ηεο

θαηάζηαζεο, ηνλ θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε θαη
φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ηελ παξαπνκπή θαη ηελ ζπλνιηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ
απηψλ γηα θνηλσληθή έληαμε. Πην πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε πξνκήζεηα εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ, πνπ απνηειεί θαη ην
αληηθείκελν ηνπ ππφ πξνθήξπμε έξγνπ. Αλαιπηηθά, ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, νη
πξνδηαγξαθέο ηνπο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην
κέξνο Β «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ» ηεο Γηαθήξπμεο απηήο.

Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ)

Πειίδα 10/61

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Ξνιπδχλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ»

ΑΟΘΟΝ 7 Ξεξηερόκελα ΓηαθΪξπμεο
Ζ Γηαθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ:
α. ην παξφλ ΚΩξνο Α (ΓεληθνΫ θαη ΔηδηθνΫ Όξνη)
β. ην ΚΩξνο Β (ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ)
γ. ην ΚΩξνο Γ (ΔηδηθΩο ΑπαηηΪζεηο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο),
δ. ηα ΞαξαξηΪκαηα
Η. πνδεΫγκαηα ΔγγπΪζεσλ
IΗ. πόδεηγκα Πύκβαζεο
ΗΗΗ. ΞΫλαθεο Ππκκόξθσζεο

Πηοισεία Πςμμεηοσήρ
ΑΟΘΟΝ 8 ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο
8.1

Γικαιοωμενοι ςμμεηοσήρ

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
ελψζεηο

ή

θνηλνπξαμίεο

απηψλ

πνπ

ππνβάιινπλ

θνηλή

πξνζθνξά,

πνπ

είλαη

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο
ζπκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ
φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη
επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά
πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ν.Σ.
ή θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη
επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα
εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ.
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνχλ, ηηο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 9.4 «Δλάσιζηερ Πποχποθέζειρ
ςμμεηοσήρ» ηεο παξνχζεο. Ζ θάιπςε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζα
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα (9.4).
Νη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα
εκθαλίδνληαη

σο

ππνςήθηνη.

Νη

ελψζεηο ή

θνηλνπξαμίεο δελ

ππνρξενχληαη

λα

πεξηβιεζνχλ κε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο. Ζ
επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή λα πεξηβιεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην
κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
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8.2

Αποκλειζμψρ ςμμεηοσήρ

Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί:
ζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ ππνςήθην ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ Γεκφζηνπο
Γηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα
18, 34 θαη 39 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα
νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.
ζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε
απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ, Λ.Ξ.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα
γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο
παξαπάλσ θπξψζεηο.
Νη ελψζεηο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ
κέινο ηεο.
ζνη δηαηεξνχλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρέζε εξγνδφηε - ππαιιήινπ ή ζρέζε
κεηξηθήο - ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ή ζρέζε εηαηξείαο - αληηπξνζψπνπ.

ΑΟΘΟΝ 9 ΠηνηρεΫα θαη ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο
9.1

Δγγωηζη ςμμεηοσήρ

Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα
θαηαζέζνπλ Δγγύεζε ΠπκκεηνρΪο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ γηα ην
νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, δειαδή πνζφ 1.442,5
Δπξψ.
Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο.
Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, ελψ
ζηνπο ινηπνχο Ξξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθχξσζεο.
Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ)
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ,
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ
θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα.
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Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε
Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΘΔΘΔΑ ζε πεξίπησζε πνπ ν
αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηνλ θαζνξηζκέλν
απφ ην ΘΔΘΔΑ ρξφλν θαη δελ πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο
Δθηέιεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα ην ζθνπφ απηφ έγγξαθν.
Ζ Δγγύεζε ΠπκκεηνρΪο πξΩπεη λα ζπληαρζεΫ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ
ΞαξαξηΪκαηνο Η.

9.2

Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ

Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά
επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο.
β. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4. ηνπ άξζξνπ 8. ηνπ Λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλεζΫνπ ππνγξαθΪο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη
ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειψλνπλ φηη:

1. Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο,
i. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. Α, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ
Ξ.Γ. 118/2007,
ii. δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α,
ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο,
iii. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο
πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007,
iv. είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο θαη
αλαθέξνληαο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
πεξ. (4) ηνπ εδ. α, ηεο παξ. 2, θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β, ηεο παξ. 2, ηνπ
άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007,
v. δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηε πεξ. (2) ηνπ εδ. γ, ηεο παξ.
2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο.

2. Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.

3. Ζ πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
4. Ξαξαηηνχληαη απφ θάζε αμίσζε ή / θαη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ
νπνηαδήπνηε ελδερφκελε απφθαζε ηνπ ΘΔΘΔΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαβνιή ή
αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
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γ. Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζρεηηθά κε:
a. Ρελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,
b. Ρνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ
Αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη/ππνγξάθεηαη απφ αληηπξφζσπφ ηνπ πνπ δελ είλαη
λφκηκνο εθπξφζσπνο),
c. Ρνλ νξηζκφ αληηθιήηνπ γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ,
d. Ρελ ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε θπζηθνχ/ψλ πξνζψπνπ/σλ γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο θαη ηελ παξνπζία ζηελ απνζθξάγηζή ηεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
δ. ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε :
a. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
καδί κε ηηο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή
ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.) θαη
ηα ζρεηηθά ΦΔΘ, δεκνζίεπζεο ηεο ζχζηαζεο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαζψο
θαη ην ΦΔΘ εθπξνζψπεζεο (γηα Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.) ή ην αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ
πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ ηζρχνληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ
Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζε ζψκα θαη ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη
έρνπλ ηεξεζεί σο πξνο ην φξγαλν απηφ νη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο.
b. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ
θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο.
Απφ ηα αλσηέξσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λα πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, πνηνο
δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ιπ.)
θαη ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
ε. Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα Κέιε ηεο, είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν
ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο. Δληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα
πεξηέρεηαη:
a. Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ Κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο φπνπ:
i. Ππζηήλεηαη ε Έλσζε / Θνηλνπξαμία
ii. Αλαγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ην
εηδηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο /
Θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο
iii. Γειψλεηαη έλα Κέινο σο επηθεθαιήο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ
ησλ Κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο
iv. Νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ Κειψλ ηεο
γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο /
Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ Κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
v. Νξίδεηαη αληίθιεηνο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο, ήηνη πξφζσπν δεθηηθφ
θνηλνπνηήζεσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
vi. Γειψλεηαη απφ θνηλνχ απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο φηη
αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ
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b. Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Κέινπο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέινπο ζηελ Έλσζε /
Θνηλνπξαμία θαη ζην Γηαγσληζκφ.
Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη
αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, Κέινο
ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαηά ηνλ
ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ
αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα Κέιε
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο
ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα Κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

9.3

Γικαιολογηηικά Καηακωπυζηρ

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην Ψξζξν 20 πνπ πεξηιακβΨλεηαη
ζην Ξ.Γ. 118/2007, ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19, παξ. 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007:
α. Νη Έιιελεο πνιΫηεο:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α’, πεξ. 1, ηνπ Ξ.Γ.
118/20017).
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε (άξζξν 6, παξ. 2, εδ. α’, πεξ. 2, ηνπ Ξ.Γ. 118/20017).
(3) πεχζπλε Γήισζε (Λ. 1599/1986) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, λφκηκα ζεσξεκέλε
γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο
ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ.
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη
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ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ
δειψλνληαη ζηελ ππφ (3) δήισζε αλσηέξσ θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
(άξζξν 6, παξ.2, εδ.α’, πεξ.3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007).
Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ (2) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(5) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο
επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.α’, πεξ.4 ηνπ Ξ.Γ.
118/2007).
β. Νη αιινδαπνΫ:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο , έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.α’, πεξ.1
ηνπ Ξ.Γ. 118/2007).
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ηεο
ρψξαο

εγθαηάζηαζήο

ηνπο,

έθδνζεο

ηνπ

ηειεπηαίνπ

εμακήλνπ,

πξηλ

απφ

ηελ

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε (άξζξν 6, παξ. 2, εδ.α’,
πεξ.2, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007).
(3) πεχζπλε Γήισζε (Λ. 1599/1986) ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, λφκηκα ζεσξεκέλε
γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο
ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ.
(4) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ
δειψλνληαη ζηελ ππφ (3) δήισζε αλσηέξσ, θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.α’, πεξ.3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007).
(5) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.α’, πεξ.4, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007).
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γ. Ρα λνκηθΨ πξόζσπα εκεδαπΨ Ϊ αιινδαπΨ:
(1) Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο
παξνχζεο ελφηεηαο, αληίζηνηρα.
Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 ή
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
(2) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6, παξ.2, εδ.γ’, πεξ.2 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007), απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη
δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά
λνκηθά πξφζσπα).
(3) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο
εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ.
118/2007, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία
ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη
εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ
αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην
αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη
Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ
Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
δ. Νη ΠπλεηαηξηζκνΫ:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ.
60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
(2) Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη

γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη

ηεο

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2), ηνπ εδ.
γ, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
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ε. Νη Δλώζεηο/ΘνηλνπξαμΫεο πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
Δάλ ζε θάπνηα Σψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ
απφ πεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ γίλεηαη ελψπησλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο ή Ππκβνιαηνγξάθνπ ηεο Σψξαο εγθαηάζηαζεο.
Πηελ θαηά ηα άλσ πεχζπλε Γήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ια ηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηίζεληαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ζε επίζεκε κνξθή ή ζε λνκίκσο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, νη δε
δειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
ια ηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θέξνπλ
κνλνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζε θάζε ζειίδα.

9.4

Δλάσιζηερ Πποχποθέζειρ ςμμεηοσήρ

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηε
δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:

1.

Λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη
ηερλνγλσζία ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη
νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε, ζε έλα (1) αληίζηνηρν κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν, ηα ηειεπηαία 5 έηε,
κε επηηπρία. Αληίζηνηρν Έξγν (ή έξγα) νξίδεηαη έλα Έξγν, πνπ αθνξά ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ ΡΞΔ ή/θαη ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο, θαη έρεη
πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο,
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία
ηεθκεξίσζεο:

1.1

Θαηάζηαζε ησλ θπξηφηεξσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη γηα θάζε έξγν
ηα εμήο: Ξειάηε, Πχληνκε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ έξγνπ, δηάξθεηα εθηέιεζεο, πξνυπνινγηζκφ,
παξνχζα θάζε, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην έξγν. Δπηπιένλ:
Δάλ ν Ξειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ
ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
Δάλ ν Ξειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηψηε, θαη
φρη ε ζρεηηθή Πχκβαζε Έξγνπ.

2.

Λα έρεη κέζν θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2009,2010,2011)
κεγαιχηεξν απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ
ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο,
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θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία
ηεθκεξίσζεο:
2.1

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο, ππνβάιιεη Ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ
(2009,2010,2011), ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ ή Γήισζε ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε
Ηζνινγηζκψλ.

ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΗΠ
1.

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ Δπηηξνπή
ζα ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Πε θακία
πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί
νπζηψδεηο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

2.

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε
άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα ζνβαξφ ιφγν, δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα
απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην
νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξφζθνξν.

3.

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε / Θνηλνπξαμία:

4.

-

ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλάινγα
κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ
Έλσζε / Θνηλνπξαμία

-

Νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο νθείινπλ λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ην ζχλνιν ηεο
έλσζεο / θνηλνπξαμίαο.

Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
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Πηοισεία Ξποζθοπών
ΑΟΘΟΝ 10

Σξόλνο Ηζρύνο Ξξνζθνξώλ

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Ξξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ εΫθνζη (120)
εκεξνινγηαθΩο εκΩξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ησλ Ξξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 13, παξ. 3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθ’ φζνλ
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη'
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο
ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Ξξνζθνξψλ, ε πεξεζία Γηελέξγεηαο
ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο Ξξνζθέξνληεο, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ σο άλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ
Ξξνζθνξψλ ηνπο. Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο
Δγγπήζεηο Ππκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Πε
πεξίπησζε πνπ ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε θαηαθχξσζε δεζκεχεη
ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ’ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί.

ΑΟΘΟΝ 11

ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο

Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.

ΑΟΘΟΝ 12

ΚεξηθΪ πνβνιΪ Ξξνζθνξώλ

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ γΫλνληαη
δεθηΩο θαη απνξξΫπηνληαη σο απαξΨδεθηεο. Γηα ηελ Ξξνζθνξά ζα πξέπεη νη
ππνςήθηνη Αλάδνρνη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ζχληαμεο νη
νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
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ΑΟΘΟΝ 13

Ρξόπνο Πύληαμεο Ξξνζθνξώλ

Νη Ξξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν (2) αληΫηππα,
δαθηπινγξαθεκέλεο ρσξίο λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο
θ.ιπ. θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ
είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή, εθ’ φζνλ απηνί δελ κπνξνχλ
λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή. Ρα εγρεηξίδηα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ
ηελ Ξξνζθνξά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κφλνλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
Ρν έλα αληίηππν ζα θέξεη ζε θΨζε ζειΫδα ηελ έλδεημε "ΞΟΥΡΝΡΞΝ" θαη ηε
κνλνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (ή θαηάιιεια
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ), θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ
κε ην άιιν αληίηππν.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία, ε πξνζθνξά πξέπεη λα
ππνγξάθεηαη

απφ

φια

ηα

κέιε

ηεο

Έλσζεο

ή

απφ

εθπξφζσπφ

ηνπο

λφκηκα

εμνπζηνδνηεκέλν.
Πην θάθειν θάζε Ξξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
Ζ ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα.
Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο.
Ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Έξγνπ.
Ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ρα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα.
Κέζα ζην θάθειν ηεο Ξξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ Ξξνζθνξά
ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα:
Ρα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο κε
κνλνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν

πνπ

θέξεη

ηελ

έλδεημε

"ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

–

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" (ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην Ξξσηφηππν θαη ην Αληίηππν).
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Ξξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" (ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ην Ξξσηφηππν θαη ην Αληίηππν).
Νη παξαπάλσ ππνθάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Νη
Ξξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ξξνζθέξνληα ή ηνπ
Δθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειίδεο ηνπ πξσηφηππνπ ζα πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη
απφ ηνλ ίδην.
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ΑΟΘΟΝ 14
14.1

Ξεξηερόκελα πνθαθΩισλ

Γικαιολογηηικά & Σεσνική Πποζθοπά

Ν θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο – Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, πεξηέρεη ηα
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη
ζην ΑΟΘΟΝ 9 ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα έρεη ηελ θάησζη δνκή θαη λα
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηείηαη:
Ξεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ξεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ειέγρνπ
θαιήο ιεηηνπξγίαο, παξακεηξνπνίεζεο θαη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ κε αλαιπηηθή
ηεθκεξίσζε ηεο θάιπςεο ησλ ηηζέκελσλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ.
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο (η αναθοπά οποιαζδήποηε ηιμήρ ζηοςρ
εν

λψγυ

πίνακερ

και

γενικψηεπα

ζηην

ηεσνική

πποζθοπά,

αποηελεί

λψγο

αποκλειζμοω).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη λέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ θαη απηέο παξέρνληαη απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ/ππεξεζία κε αμία, ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ην ελ ιφγσ πξντφλ/ππεξεζία ζηνπο
Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (ρσξίο ηηκέο).
Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη αλαιπηηθά ηερληθά θπιιάδηα γηα ην ζχλνιν
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζε καγλεηηθφ κέζν, ην νπνίν ζα
εκπεξηέρεηαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο

– Ρερληθήο

Ξξνζθνξάο.

14.2

Οικονομική Πποζθοπά

Ζ Νηθνλνκηθή

Ξξνζθνξά

ππνβάιιεηαη

ζχκθσλα

κε

ηνπο πίλαθεο θαη

ηα

φζα

πξνβιέπνληαη ζην ΚΩξνο Γ. «ΔηδηθΩο ΑπαηηΪζεηο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο ηεο
ΓηαθΪξπμεο».
Νη πίλαθεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ΣΥΟΗΠ ΡΗΚΔΠ, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζ Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζε καγλεηηθφ κέζν, ην νπνίν ζα εκπεξηέρεηαη ζην
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.
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ΑΟΘΟΝ 15

Ρξόπνο πνβνιΪο Ξξνζθνξώλ

Νη Ξξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα

ππνβάιινληαη

απφ

εμνπζηνδνηεκέλν

γηα

ηελ

θαηάζεζε

εθπξφζσπν

ηνπ

πνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ
θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ ψξα δηελέξγεηάο ηνπ
είηε
β. λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
(ηαρπδξνκηθψο, courier θ.ιπ.), φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε επζχλε ηνπ Ξξνζθέξνληα.
Ζ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ
θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ Ξξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη
κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη Ξξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία θαη ψξα είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ,
ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο
πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη φηαλ:
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ή απφ ηα ζεκεία ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν
νξίδνπλ ρξφλν παξάδνζεο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν,
είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή
παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

Γιαδικαζία Γιενέπγειαρ Γιαγωνιζμού
ΑΟΘΟΝ 16
16.1

ΑπνζθξΨγηζε & Αμηνιόγεζε Ξξνζθνξώλ

Αποζθπάγιζη Πποζθοπϊν

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Ξξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε
Γηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε θάζε Ξξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
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Απνζθξαγίδεηαη

ν

Ππκκεηνρήο

Ρερληθήο

–

θπξίσο

θάθεινο
Ξξνζθνξάο,

θαζψο

θαη

ν

θάθεινο

κνλνγξάθνληαη

δε

Γηθαηνινγεηηθψλ

απφ

ηελ

Δπηηξνπή

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε Ρερληθή
Ξξνζθνξά θαηά θχιιν εθηφο απφ ηα Ρερληθά Φπιιάδηα (prospectus).
Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξαδίδεηαη
ζην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ πξνο θχιαμε.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο
Ξξνζθέξνληεο ζε εηδηθφ έληππν πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη.

16.2

Έλεγσορ Γικαιολογηηικϊν & Αξιολψγηζη Σεσνικϊν Πποζθοπϊν

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Ξξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί, θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζχκθσλα
κε ην Άξζξν 9 θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε Ξξαθηηθφ
ηεο.
Κεηά

ηελ

νινθιήξσζε

ηεο

δηαδηθαζίαο

ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ,

ε

Δπηηξνπή

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο
θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα ζα
ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ
ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο,
ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο,
ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα
δηαβηβάζεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ην/ά πξαθηηθφ/ά ηεο, γηα ηελ έθδνζε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο.

16.3

Αξιολψγηζη
Αξιολψγηζηρ

Οικονομικϊν

Πποζθοπϊν

–

Ολοκλήπυζη

Νη Νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ, γηα φζεο Ξξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία
Γηελέξγεηαο ζηνπο Ξξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
Ν θάθεινο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο

ηνπ

θαθέινπ

δηθαηνινγεηηθψλ

θαη

ηεο

Ρερληθήο

Ξξνζθνξάο,

ζε

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε φζνπο έιαβαλ κέξνο θαη έγηλε ηερληθά
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο
απνζηαιεί κε FAX ή έγγξαθν.
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Κεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα
ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ
βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη,
ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ Ξξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο,
γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. Δλ ζπλερεία ζα πξνρσξήζεη
ζηελ θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ βάζεη ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θαη ζα
θαηαρσξήζεη ηα απνηειέζκαηα ζην πξαθηηθφ, κε ην νπνίν ζα εηζεγείηαη πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επηινγή Αλαδφρνπ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, απφ απηνχο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζε απηφλ.
Πε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο
πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ
θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
Πεκεηψλεηαη φηη νηθνλνκηθέο Ξξνζθνξέο πνπ θξίλνληαη ηδηαίηεξα ρακειέο δχλαηαη λα
απνξξηθζνχλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 52 ηνπ ΞΓ60/2007. Πε
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.

ΑΟΘΟΝ 17

Θαηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 9.3 ηεο παξνχζεο, πνπ νθείιεη ν πξνθξηλφκελνο πξνζθέξσλ
λα θαηαζέζεη ζηελ πεξεζία κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ θαη φρη πέξαλ ησλ 20
εκεξψλ θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20, παξ. 2, ηνπ Ξ.Γ.
118/2007, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιεη ηνλ ηειηθφ
Ξίλαθα, καδί κε ηα Ξξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ
πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Θαηαθχξσζεο.
Πηνλ Αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο εγγξάθσο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.

ΑΟΘΟΝ 18

ΚαηαΫσζε Γηαγσληζκνύ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο
Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007:
a. Καηαίσζεο,

αθχξσζεο,

αλαβνιήο,

δηαθνπήο

ηνπ

δηαγσληζκνχ

ρσξίο

θακία

επηβάξπλζή ηεο.
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b. Καηαίσζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ

ηνπ

δηαγσληζκνχ

θαη

επαλάιεςή

ηνπ

κε

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
c. Καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρνπλ επείγνληεο ιφγνη πνπ δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα.
d. Καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ
ζηνηρεία Η θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β, ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
e. Νξηζηηθήο καηαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
i. Δθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην έξγν.
ii. ηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ
καηαίσζε.
Πε πεξίπησζε καηαίσζεο, αλαβνιήο, δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζ’
απηφλ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

ΑΟΘΟΝ 19

ΓηεπθξηλΪζεηο Ξξνζθνξώλ

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, εθ’ φζνλ ην
θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά
κε ην πεξηερφκελν ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Γηαθήξπμεο. Πηελ
πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Ξξνζθέξνληα θαη
δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.
Ρέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλήζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη
θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν ζα είλαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο
Ξξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. Πε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηψδεηο φξνπο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

πογπαθή Πύμβαζηρ
ΑΟΘΟΝ 20

ΘαηΨξηηζε & πνγξαθΪ Πύκβαζεο

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο παξέρεηαη ζην ΞαξΨξηεκα II
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο
ηα ζηνηρεία ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ
δηαγσληζκφ θαη ε νπνία Ξξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ
ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ
επηζπλάθζεθε

ζηε

Γηαθήξπμε

ηνπ

δηαγσληζκνχ,

νχηε

θαζ’

νηνλδήπνηε

ηξφπν

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 24, παξ.
1, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
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Πχκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ. 3, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο
θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, Γηαθήξπμε
θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο Πχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δΩθα (10) εκεξώλ απφ ηε ιήςε έγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο
ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
a)

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνζψπσλ
ή θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε
Πχκβαζε.

b)

Δγγύεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 10%
ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο ηνπ πξνζθεξνκΩλνπ Έξγνπ ρσξΫο Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηνλ ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν.

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη ζην σο άλσ πξνβιεπφκελν δηάζηεκα
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34, ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη ζε
βάξνο ηνπ έθπησηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

ΑΟΘΟΝ 21

Δγγύεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ηνπ Έξγνπ

Ζ Δγγύεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπκβαηηθΪο
αμΫαο ηνπ Ωξγνπ ρσξΫο Φ.Ξ.Α. θαη έρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ηεο ζπκβαηηθήο
εκεξνκελίαο νξηζηηθήο (πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο) παξαιαβήο θαηά δχν (2) κήλεο απφ
ηνλ ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο αθνξά ζηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
Πχκβαζε θαη ζα εθδνζεί επ’ νλφκαηη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη’ εληνιή θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζεί δε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ ππνγξαθή
ηεο Πχκβαζεο. Ζ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ
νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε
ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο.
Ζ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ,
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ
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θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο
Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ζ Δγγύεζε ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο πξΩπεη λα ζπληαρζεΫ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα
ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η.

ΑΟΘΟΝ 22

Ρξόπνο ΞιεξσκΪο

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε πνζνζηφ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
ιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ, εληφο δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ, κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Ζ

πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξνεγεζεί νη

αληίζηνηρεο ρξεκαηηθέο εηζξνέο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε Ξξάμε πνπ
πεξηιακβάλεη ην παξφλ έξγν. ιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε
ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην
ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία
γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.

ΑΟΘΟΝ 23

ΔθρσξΪζεηο – ΚεηαβηβΨζεηο

Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε θαη ρσξίο έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή θάζε είδνπο κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θάζε δηθαηψκαηνο, απαίηεζεο ή αγσγήο πνπ ηπρφλ έρεη θαηά
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ή ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
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Β’ ΚΔΟΝΠ: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Β.1. Απαιηούμενα ππορ ππομήθεια είδη
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδψλ γηα ην
Τπρνδηαγλσζηηθφ Θέληξν Αζήλαο θαη ην Τπρνδηαγλσζηηθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο:
Α. ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ - ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΟΑΦΔΗΝ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ

2 τεμάχια x 2 Κέντρα

2

ΦΟΡΗΣΟ Η/Τ

2 τεμάχιο x 2 Κέντρα

3

ΕΚΣΤΠΩΣΗ INKJET

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

4

ΕΚΣΤΠΩΣΗ LASER

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

5

ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

6

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΔΙΚΟ

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

7

UPS

1 τεμάχια x 2 Κέντρα

8

PROJECTOR

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

9

ΟΘΟΝΗ ΣΟΙΧΟΤ

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

10

SWITCH

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

11

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ

4 τεμάχια x 2 Κέντρα

12

ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

Β. ΕΠΙΠΛΑ – ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΚΑΡΕΚΛΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΛΟΝΙΟΤ ΜΕΛΩΝ

30 τεμάχια x 2 Κέντρα

2

ΓΡΑΦΕΙΑ /ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

4 τεμάχια x 2 Κέντρα

3

ΤΡΣΑΡΙΕΡΕ ΠΟΤ ΚΛΕΙΔΩΝΟΤΝ

4 τεμάχια x 2 Κέντρα

4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2 τεμάχια x 2 Κέντρα

6

ΚΑΡΕΚΛΕ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΜΠΡΑΣΑ

4 τεμάχια x 2 Κέντρα

7

ΚΑΡΕΚΛΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ- ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ

6 τεμάχια x 2 Κέντρα

8

ΣΡΑΠΕΖΙ ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ /

2 τεμάχια x 2 Κέντρα

9

ΦΟΡΙΑΜΟ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ

1 τεμάχιο x 2 Κέντρα

10

ΚΡΕΜΑΣΡΑ

2 τεμάχια x 2 Κέντρα

11

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ

2 τεμάχια x 2 Κέντρα

Ρα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ)
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Β.2. Απαιηούμενερ ςπηπεζίερ - Ξαπαδοηέα
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηα αλσηέξσ είδε ζηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε, ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Καδί, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη θαη ην ζχλνιν ηεο
πξνβιεπφκελεο ηεθκεξίσζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
Δηδηθά γηα ηνλ πξνζθεξφκελν κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ – εμνπιηζκφ γξαθείνπ, ν
Αλάδνρνο ζα δηελεξγήζεη ειέγρνπο θαιήο ιεηηνπξγίαο, παξνπζίαο ζηειερψλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθά γηα ηα έπηπια, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί θαη ζε ζπλαξκνιφγεζή
ηνπο (εθφζνλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπο).
Ρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο:
Ξαξαδνηέν 1. Κεραλνγξαθηθφο Δμνπιηζκφο – Δμνπιηζκφο Γξαθείνπ.
Ξαξαδνηέν 2. Έπηπια – Δίδε Γξαθείνπ (ζπλαξκνινγεκέλα).
Ξαξαδνηέν 3. Ρεθκεξησηηθφ ιηθφ – Δγρεηξίδηα Σξήζεο πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ξαξαδνηέν 4. Αλαθνξά Διέγρνπ Θαιήο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνχ.

Β.3. Σπονοδιάγπαμμα έπγος
Ρν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ είλαη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Δληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ην
ζχλνιν ησλ εηδψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη λα δηελεξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαιήο
ιεηηνπξγίαο. Αλαιπηηθά νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, έρνπλ σο
εμήο:
Ξαξαδνηέν 1. Έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ξαξαδνηέν 2. Έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ξαξαδνηέν 3. Έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ξαξαδνηέν 4. Έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Β.4. Ρόπορ παπάδοζηρ ειδών
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε έδξα ηελ Αζήλα
Ξεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο, κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε.
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Γ’ ΚΔΟΝΠ : ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Πηνπο πίλαθεο απηνχο ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί θάζε
δηαθξηηφ είδνο πνπ πξνζθέξεηαη ζε επίπεδν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.
Νη ηηκέο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε ΔΟΥ. Ξξνζθνξά πνπ δε
δίδεη ηηκή ζε ΔΟΥ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
Πηνπο πίλαθεο ζα αλαγξάθεηαη ε αλάιπζε θφζηνπο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ. Ζ ζπλνιηθή
ηηκή ηεο Ξξνζθνξάο ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο.
Ρα είδε πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο Νηθνλνκηθήο
Ξξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε "ΣΥΟΗΠ ΘΝΠΡΝΠ" ζηε ζηήιε ηηκψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ
έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο θαη δελ ππάξρεη ε έλδεημε "ΣΥΟΗΠ ΘΝΠΡΝΠ"
ζεσξείηαη φηη ηα είδε έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Νη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο %,
ζην νπνίν ππάγνληαη ηα είδε. Πε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α.,
απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο
νηθνλνκηθνχο πίλαθεο γηα ηα είδε ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ
επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επηκέξνπο αζξνίζκαηα
ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο.
Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε
είδνο θαη θάζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην
αθξηβέο θφζηνο ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο εηδψλ ή ππεξεζηψλ.
Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Δάλ φκσο ην πιήζνο ησλ ινγηζηηθψλ αζπκθσληψλ
είλαη ζεκαληηθφ ή εάλ ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηε
θξίζε ηεο λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά σο αλαμηφπηζηε.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαλνληθνχ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε
ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
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Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη
πξνκεζεπηέο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα
ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ.
Δθφζνλ απφ ηελ Ξξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
Ξξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα
απφ

γλσκνδφηεζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Γηελέξγεηαο

Γηαγσληζκνχ

θαη

Αμηνιφγεζεο

Ξξνζθνξψλ.
Ξξνζθνξέο πνπ ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηνπο (κε ΦΞΑ) ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα
δαπάλε (κε ΦΞΑ), απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΞΫλαθαο ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο

Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ /
ΞΖΟΔΠΗΑΠ

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ
ΡΞΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

ΡΗΚΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ

ΠΛΝΙΝ

ΦΞΑ

ΠΛΝΙΗΘΖ
ΑΜΗΑ
ΚΔ ΦΞΑ

ΠΛΝΙΝ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΠΔΥΛ
ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1
ΔΘΓΝΡΖΠ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Ξξνο: ................................
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα

θαη

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη

ηνπ

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ….. νδφο …... αξηζκφο ..… ΡΘ …..}
{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ
α)…….…... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ………………
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή
Θνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν
ζηηο

……………………

………………..

(εκεξνκελία

ζπλνιηθήο

αμίαο

δηελέξγεηαο)

δηαγσληζκφ

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

γηα

ην

έξγν

ζχκθσλα

κε

κε

ηε

ηίηιν
κε

αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. }
{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. }
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο
εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα
ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΝΟΗΠΡΗΘΖ
ΞΑΟΑΙΑΒΖ

ΞΝΓΔΗΓΚΑ
ΔΘΓΝΡΖΠ.......................................................................
Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................
Ξξνο: ...................................
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ.......................
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα

θαη

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη

ηνπ

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεπίπηυζη μεμονυμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο …… Νδφο .…. Αξηζκφο .…. Ρ.Θ. ……}
{ή ζε πεπίπηυζη Ένυζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..
……
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή
Θνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο πνπ αθνξά ην έξγν κε ηίηιν …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο ………........,
ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………….
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΝ
Πηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …………… εκέξα ……………..κεηαμχ:
Ρνπ Θέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (Αλαζέηνπζα Αξρή) πνπ εδξεχεη ζηελ
<δηεχζπλζε>, εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ <νλνκαηεπψλπκν>, <ηίηινο / ζέζε> θαη
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη
Ρεο

εηαηξίαο

/

ε

θνηλνπξαμίαο

/

ε

έλσζεο

………………………………………………………………………………

εηαηξεηψλ

πνπ

εδξεχεη

κε

ηελ

επσλπκία

ζηελ

……………,

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ………………… θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
ζπλνκνινγήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθφινπζα:
Πε ζπλέρεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ
……………………

δηαθήξπμε ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο ………..πνπ ρξεκαηνδνηείηαη …………..

θαη θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ………………… απφθαζε θαηαθχξσζεο («ε
Θαηαθχξσζε»), ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «ΞξνκΪζεηα
εμνπιηζκνύ Ξνιπδύλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθώλ ΘΩληξσλ ζηα δύν κεγΨια αζηηθΨ
θΩληξα (ΑζΪλα – ΘεζζαινλΫθε)», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
Πχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 1.

ΝΟΗΠΚΝΗ

Πηε Πχκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζην
παξφλ άξζξν.
ΓηνηθεηηθΪ ΔληνιΪ: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή
νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ.
Έξγν: «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Ξνιπδχλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ ζηα δχν
κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα – Θεζζαινλίθε)»
ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο:

Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο

Πχκβαζεο.
ΖκΩξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη αιιηψο.
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ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινύζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο Έξγνπ (ΔΞΞΔ) Νκάδα πξνζψπσλ,
νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο
εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ
Έξγνπ.
ΞαξαδνηΩα: ια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα
παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε
Πχκβαζε.
ΞξνζεζκΫεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ
αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ
νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. ηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο
εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
ΓηαθΪξπμε:

Ζ

ζρεηηθή

δηαθήξπμε

ηεο

Αλαζέηνπζαο

Αξρήο

κε

αξηζκ.

πξση.

…………………… κε βάζε ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν αληίζηνηρνο δηαγσληζκφο ηελ
…………………… γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ.
ΞξνζθνξΨ: ε απφ ……………… πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Πύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί
κε ηα παξαξηήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ήηνη: α)……… Γηαθήξπμε
B) ……. Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
Ππκβαηηθό ηΫκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηήζεσλ.

ΑΟΘΟΝ 2.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα γηα ην Τπρνδηαγλσζηηθφ Θέληξν Αζήλαο
θαη ην Τπρνδηαγλσζηηθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο:
Κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ – εμνπιηζκνχ γξαθείνπ
Δπίπισλ - εηδψλ γξαθείνπ.

ΑΟΘΟΝ 3.

ΓΙΩΠΠΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

Θάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ

θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γίλεηαη ζηελ

Διιεληθή γιψζζα. Πηελ Διιεληθή γιψζζα ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ππνβάιινληαη ηα
Ξαξαδνηέα θαη φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. νδεγίεο, εθζέζεηο, ζπζηάζεηο) πνπ ηα
ζπλνδεχεη.
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ΑΟΘΟΝ 4.

ΗΔΟΑΟΣΖΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΩΛ ΡΔΣΩΛ

Ζ Πχκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη θαηηζρχεη
θάζε άιινπ εγγξάθνπ. Ππκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε
Θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλάδνρν, ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηελ Ξξνζθνξά
ηνπ αλαδφρνπ κφλνλ εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 5.

ΔΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ

Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ (Έγγξαθα,
Δληνιέο) πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά, ηειεγξαθηθά, ηειεηππηθά ή ηειενκνηνηππηθά
ή θαη ηδηνρείξσο, σο αθνινχζσο:
Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή: Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ
Ραρ. Γ/λζε: ………..
Ρει.: ………………. fax: …………….
Γηα ηνλ Αλάδνρν:

<Δπυνςμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σασ. Γ/νζη. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σασ .κυδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Σηλ.: . . . . . . .. .

fax. . . . . . . . . ..>

Πε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη
ηελ παξαιαβή ηνπ Δγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημε ηεο.
πνηε ζηε Πχκβαζε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε,
βεβαίσζε, πηζηνπνίεζε ή απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη άιισο, ε ελ ιφγσ
εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, πηζηνπνίεζε, βεβαίσζε ή απφθαζε ζα
είλαη γξαπηή.

ΑΟΘΟΝ 6.
ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ (ΔΞΞΔ)

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ

ΘΑΗ

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, ζα ζπζηαζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ (ΔΞΞΔ), κε
ζρεηηθή απφθαζε Γηεπζπληή ΘΔΘΔΑ.
Ζ ΔΞΞΔ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη
ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Ζ ΔΞΞΔ εθφζνλ
δηαπηζηψζεη ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε, ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη αθνχ ειέγμεη
θαη αλαθέξεη ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηπρφλ δηνξζψζεσλ ή
ζθαικάησλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ άξζε πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ην δηαβηβάδεη
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ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γεληθφηεξα ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο
θαη Ξαξαιαβήο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε
Ζ ΔΞΞΔ δελ δηθαηνχηαη λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ηνπ
ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ε Πχκβαζε νξίδεη δηαθνξεηηθά.

ΑΟΘΟΝ 7.

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ
απνθαιχπηεη -θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο ή κε άιιν
ηξφπν ιχζε απηήο- εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο
αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη
πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα
κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε
απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε.
Ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε

ζπλαίλεζε

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,

νχηε

λα

ζπκκεηέρεη

ζε

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο δεκίαο ηεο,
φπσο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή
ηεο ζην κέιινλ, δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχληαη λα
κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ,
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηέο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο
εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο
θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ.

ΑΟΘΟΝ 8.

ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ

Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε θαη ρσξίο έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή θάζε είδνπο κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θάζε δηθαηψκαηνο, απαίηεζεο ή αγσγήο πνπ ηπρφλ έρεη θαηά
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ή ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 9.

ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ

Ν Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ Ξξνζθνξά, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά
ηνπ ηκήκα ηνπ Έξγνπ.
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Νη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ν Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ησλ
εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο
ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ.
Ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλνλ εθ’ φζνλ
ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα
ηελ αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο θαη εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη πξνεγνπκέλσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηψληαο ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ θαη ην αληηθείκελν πνπ ζα εθηειέζεη, καδί κε ηελ
απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ απφδεημε ζπλδξνκήο ζην πξφζσπν ηνπ ησλ θξηηεξίσλ
πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε αλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ εθάζηνηε ππεξγνιάβνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, ν Αλάδνρνο απιψο νθείιεη λα
ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο έξγνπ ηα νπνία
πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε
ππεξγνιάβνπ θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ,
θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ
απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί
απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε
δχλαηαη ν Αλάδνρνο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα αλαιάβεη
πξνζσξηλά ή θαη εμ’ νινθιήξνπ ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ηα νπνία είραλ αξρηθά αλαηεζεί
ζηνλ ππεξγνιάβν.
Πε θάζε πεξίπησζε ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά
ν Αλάδνρνο.
Δάλ ν Αλάδνρνο ζπλάςεη ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ρσξίο έγθξηζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δηθαηνχηαη ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα
αζέηεζε ηεο Πχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 10.

ΓΗΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θνηλνπνηήζεη ακειιεηί ζηνλ Αλάδνρν θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ΔΞΞΔ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο, ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηε κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
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ΑΟΘΟΝ 11.

ΞΑΟΝΣΖ ΔΓΓΟΑΦΩΛ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ

Ζ ΔΞΞΔ νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, αηειψο, θάζε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε,
πξνδηαγξαθή θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηθαηνχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη, ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελν
αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φια ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ κε ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ή κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο Πχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 12.

ΞΑΟΝΣΖ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν πξφζβαζε, ζε φινπο ηνπο
ρψξνπο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα πξνζθεξφκελα είδε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δπλαηφηεηα ζε επηκέξνπο άξζξα ηεο
Πχκβαζεο ή απαηηείηαη γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη εθηφο
εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη σξψλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ Αλάδνρν

ΑΟΘΟΝ 13.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε
δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.

ΑΟΘΟΝ 14.

ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΔΓΓΖΠΔΩΛ

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο ε ΑΛΑΓΝΣΝΠ γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηέζεζε ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζαο ηελ ππ΄ αξίζκ. _________ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ____________, πνζνχ
επξψ #.............................#, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
επί

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπκβαηηθήο

αμίαο,

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

λνκίκσλ

επηβαξχλζεσλ, κε ρξφλν ηζρχνο έσο _____________
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε απνδεζκεχεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
Ξ.Γ.118/2007. Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηνο εηδηθφο φξνο ζηελ παξνχζα ή ιφγνο
θαηάπησζήο ηεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ εθδφηε ηεο, χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ
εθπιήξσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ νξηζηηθή
εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ.
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ΑΟΘΟΝ 15. ΔΘΛΖ - ΑΠΦΑΙΗΠΖ
Ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε γηα θάζε θίλδπλν, δεκία ή απψιεηα είδνπο (ή ηκήκαηνο
απηνχ) πνπ ζα παξαδνζεί κε βάζε ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο ζε θάζε πεξίπησζε
δεκηάο, θζνξάο ή απψιεηαο ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην,
αληηθαηάζηαζε κέρξη ηελ εκεξνκελία Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 28 ηεο παξνχζαο. Κεηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ
ηελ πξναλαθεξφκελε επζχλε θέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, εθηφο αλ απνδεδεηγκέλα ε
δεκία ή ε απψιεηα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί θαηά ή επ’
επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη
λα κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην.

ΑΟΘΟΝ 16.

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη πιήξνπο απνδεκίσζεο γηα θάζε δεκία ηεο πνπ
ελδερνκέλσο πξνθιεζεί ζε απηήλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
Γηαθήξπμεο ή ηεο Ξξνζθνξάο απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ απνδεκίσζε απηή ζε θακία
πεξίπησζε δε κπνξεί λα αλέιζεη ζε πνζφ κεγαιχηεξν απ’ απηφ ηνπ Ππκβαηηθνχ
Ρηκήκαηνο, αλ δε αθνξά ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ ιφγσ ηεο πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ηεο
Πχκβαζεο δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ ζα αληηζηνηρεί
κφλν ζηελ αμία ηνπ ελ ιφγσ αλεθηέιεζηνπ ηκήκαηνο.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλδξάκεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο θάζε αληηδηθίαο, εμψδηθεο ή δηθαζηηθήο, κε ηξίηνπο, πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ αδπλακία ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ Ππκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή θαη εμψδηθεο δηαθνξάο ηεο
κε ηξίην ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ ελεκέξσζε γξαπηψο θαη εγθαίξσο γηα ηελ
χπαξμε ηεο δηαθνξάο απηήο θαη φηη ε ελ ιφγσ δηαθνξά αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
πνπ αλέιαβε ν Αλάδνρνο.
Ν Αλάδνρνο απνδεκηψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ απφ ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ ρξήζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο,
αδεηψλ, ζρεδίσλ, ππνδεηγκάησλ θαη εξγνζηαζηαθψλ ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ εθ κέξνπο
ηνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε Πχκβαζε ή ηελ Ξξνζθνξά.
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ΑΟΘΟΝ 17.

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα
ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ ΔΞΞΔ αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο,
ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ν πίλαθαο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο Πχκβαζεο.
Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο δελ
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Νπδεκία νπζηψδεο
κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΔΞΞΔ. Αλ πάλησο ε
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο δελ πξνρσξεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ε ΔΞΞΔ κπνξεί λα
δψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εληνιή λα ην αλαζεσξήζεη θαη λα ηεο ππνβάιεη ην
αλαζεσξεκέλν απηφ πξφγξακκα πξνο έγθξηζε.

ΑΟΘΟΝ 18.

ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ

Ν Αλάδνρνο παξέρεη ζηελ ΔΞΞΔ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ,
νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη θαη’ απαίηεζε
εθζέζεηο ελεκέξσζεο επί ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο ζα ππνβάιιεη
ζηελ ΔΞΞΔ.
Ππληάζζεη επίζεο θαη ππνβάιιεη ζηελ ΔΞΞΔ, εηδηθέο εθζέζεηο γηα ηπρφλ έθηαθηεο
δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ή απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθηέιεζεο.
Ν Αλάδνρνο ηεξεί αθξηβείο θαη ζπζηεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη αξρείν γηα ηα ηκήκαηα
ηνπ Έξγνπ πνπ πξνεηνηκάδεη, πινπνηεί ή παξαδίδεη ζε εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, θαη
επηηξέπεη ζηελ ΔΞΞΔ λα επηζεσξεί, νπνηαδήπνηε ινγηθή ζηηγκή, ην αξρείν θαη ηνπο
ινγαξηαζκνχο ή/θαη λα παίξλεη αληίγξαθά ηνπο.

ΑΟΘΟΝ 19.
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ –
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρίδεη απφ ηελ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο θαη δηαξθεί θαηά κέγηζην έλα κήλα.

ΑΟΘΟΝ 20.

ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα αηηηνινγεκέλεο θαη θαιφπηζηεο
κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ
ζεκείσλ ή εξγαζηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα
(30) εκεξψλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ΔΞΞΔ ζα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν
γηα

ηε

δηαθνξνπνίεζε

ηνπ

ρξνλνδηαγξάκκαηνο,

σο

πξνο

ηε

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηφηεηα.
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Ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ γηα
ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο
Πχκβαζεο ή επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη γηα
ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ή γηα άιινπο ηδηαηηέξσο ζνβαξνχο
ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Ν Αλάδνρνο, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε
γεγνλφηνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηέηνηνπ είδνπο θαζπζηέξεζε, ππνβάιιεη ζηελ
ΔΞΞΔ θαη θνηλνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αίηεκα κεηάζεζεο ηεο πξνζεζκίαο
εθηέιεζεο, ηελ νπνία θξίλεη φηη δηθαηνχηαη, παξέρνληαο πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ακέζσο δπλαηή ε εμέηαζή ηνπ.
Ζ ΔΞΞΔ εμεηάδεη ην αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή – ε
νπνία απνθαζίδεη ηειηθά - εάλ δηθαηνινγείηαη λα δνζεί κεηάζεζε θαη πφζε, είηε γηα ην
κέιινλ είηε κε αλαδξνκηθή ηζρχ.
Νη κεηαζέζεηο ηεο πξνζεζκίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο δελ ζπλεπάγνληαη
θπξψζεηο.

ΑΟΘΟΝ 21.
ΟΖΡΟΔΠ

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ – ΞΝΗΛΗΘΔΠ

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο. Πε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, πέξαλ
θαη αλεμαξηήησο ησλ ινηπψλ πξνβιεπνκέλσλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ, επηβάιινληαη ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ξ.Γ.118/2007 θαζψο θαη ζηε
ινηπή θείκελε λνκνζεζία, αιιά θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε.
Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζήο ηνπ. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ
ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ
παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο:
α) πνζνζηφ είθνζη (20) ηνηο ρηιίνηο επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηνπ Έξγνπ ζην
νπνίν αθνξά ε θαζπζηέξεζε θαη ηνπ κέξνπο ηνπ Έξγνπ ην νπνίν επεξεάδεηαη ρξνληθά
απφ απηήλ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Ρν ζχλνιν απηήο ηεο απνδεκίσζεο δε κπνξεί
λα ππεξβεί ην 10% ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο
β) Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί
κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά είλαη αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο
παξάδνζεο πιηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.
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Ζ Αλαζέηνπζα έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο
Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα
κε ην ΞΓ 118/2007.
Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε
Πχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο.
Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε
ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο ηκήκαηνο ή κε
παξάδνζεο παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
Νη

ξήηξεο

θαζπζηέξεζεο

ησλ

παξαδφζεσλ

ζα

επηβάιινληαη

κε

απφθαζε

ηεο

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή
ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο.
Κε ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο
πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ
ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ
επηβιεζεί.
Πε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο
Έλσζεο, ηα νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Νη σο
άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.
Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο,
λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ
ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
Γηα ηελ απφξξηςε παξαδνηέσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
ΞΓ118/2007.

ΑΟΘΟΝ 22.

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

Ρα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνχλ θαη λα παξαζρεζνχλ ζηα
πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζήο ηνπο ή εθηέιεζήο ηνπο, πξέπεη λα
ζπκθσλνχλ, απφ θάζε άπνςε, κε ηα νξηδφκελα ζηα Ξαξαξηήκαηα ηεο Πχκβαζεο θαη ηελ
Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
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Γηα νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή ή ελδηάκεζε παξαιαβή πξνβιέπεηαη ζηα Ξαξαξηήκαηα ηεο
Πχκβαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΔΞΞΔ. Πηελ αίηεζε
ζα αλαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα
παξαιαβή, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε θαη ν ηφπνο φπνπ ζα γίλεη ε παξαιαβή, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε.
Ρελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ Ξαξαδνηέσλ θαη ην ρξφλν
παξάδνζήο ηνπο, έρεη ν Αλάδνρνο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη θάπνην ηκήκα ηνπ
Έξγνπ δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, λα εθθξάζεη γξαπηψο θαη
αηηηνινγεκέλα ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο απηέο ππνρξενχηαη, λα εμαζθαιίζεη ηελ
έγθαηξε θαη νξζή εθηέιεζή ηνπ. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο νθείιεη λα αμηνινγεί
ηα εθάζηνηε παξαδνηέα ηνπ Αλαδφρνπ (Ξαξάξηεκα Πχκβαζεο) θαη εληφο δέθα πέληε
(15)

εξγάζηκσλ

εκεξψλ

απφ

Ξαξάδνζεο

απηψλ

λα

πξνβαίλεη

εγγξάθσο

ζε

παξαηεξήζεηο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο θαη πξνζζήθεο επί
ησλ παξαδνηέσλ, εθφζνλ πξνθχπηεη ηέηνηα αλάγθε. Ζ κε έγγξαθε παξαηήξεζε επί ησλ
παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ (νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ).
Νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαζρεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη ν
ηξφπνο εθηέιεζήο ηνπο, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ, απφ θάζε άπνςε, κε ηα νξηδφκελα ζηα
Ξαξαξηήκαηα ηεο Πχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 23.

ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

Ν Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ πξντφλησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία Νξηζηηθήο
Ξαξαιαβήο ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ, νπφηε ε θπξηφηεηα κεηαβηβάδεηαη
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ειεχζεξε απφ θάζε βάξνο, λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ ειάηησκα θαη
δηθαίσκα ηξίηνπ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα κεηαβηβάζεη θαηά ηελ Νξηζηηθή Ξαξαιαβή
ηνπ Έξγνπ ην επ’ αφξηζηνλ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ρν δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ρσξίο
ηνπηθφ ή ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα είλαη πιήξεο θαη ακεηαβίβαζην. Ζ
Αλαζέηνπζα Αξρή ξεηά αλαγλσξίδεη φηη επί ηνπ ινγηζκηθνχ ζα απνθηήζεη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ηα δηθαηψκαηα πνπ ηεο ρνξεγνχληαη κε ηελ παξνχζα θαη νπδέλ πέξαλ απηψλ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζπλζήθε. Γηα ηπρφλ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, ηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα ρξήζεο απηνχ δηέπνληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ
πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
ιν ην έγγξαθν πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη αλήθεη ζηελ απφιπηε
ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο
Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν
Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο,
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ)
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Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, πξνζσπηθφ θαη κέζα ζηηο
αλαγθαίεο ηερλνινγηθέο ή άιιεο κεηαβνιέο ή αληηθαηαζηάζεηο ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε
άιιε απαξαίηεηε ή πξφζθνξε ελέξγεηα φηαλ απηέο επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, πνπ απνδεδεηγκέλα ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ δηθαίσκα
επ'

απηψλ

ή

φηαλ

ε

Αλαζέηνπζα

Αξρή

εκπνδίδεηαη
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ηνπο

ιφγσ

απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ επ’ απηψλ, παξέρνληαο
πξντφληα ίδηαο αμίαο, ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Θαηά ηα
ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2121/93 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Πε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην
γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αθνξά ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο
ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, λα αλαιάβεη ηε δίθε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν
Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο
δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο
παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ή θαη ζηα πιαίζηα εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ καθξνρξφληνη δηθαζηηθνί αγψλεο.

ΑΟΘΟΝ 24.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη, πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ, είρε ιάβεη ππφςε φια
ηα αλαγθαία ζηνηρεία, φπσο απηά ηνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ
εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη ζπλεπψο, ζην Ππκβαηηθφ
Ρίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ έμνδα θαη
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ φπσο ελδεηθηηθά:
α) ηα έμνδα παξαγσγήο ζρεδίσλ, εθζέζεσλ, κειεηψλ, αλαθνξψλ θαη θάζε είδνπο
εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε
β) ηα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ
γ) ηα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο εγρεηξηδίσλ θαη νδεγηψλ.
δ)

Ρα

έμνδα

κεηαθνξάο,

δηακεηαθφκηζεο,

ρεηξηζκνχ,

παξάδνζεο,

ζπζθεπαζίαο,

απνζπζθεπαζίαο,

θφξησζεο,

ειέγρνπ,

εθθφξησζεο,

αζθάιηζεο,

επηηφπηαο

ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεπνκέλσλ κε ηελ
Πχκβαζε εηδψλ.
Γηα θάζε πιεξσκή, ν Αλάδνρνο απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εηο ηξηπινχλ,
γξαπηή αίηεζε πιεξσκήο θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε, καδί κε απνδείμεηο,
ηηκνιφγηα, παξαζηαηηθά πιεξσκψλ ή άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ην
πνζά πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ θαηά πεξίπησζε.
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Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 26 φιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Β.Π θαη ησλ
ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην
ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία
γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ν νπνίνο πάλησο δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά
ζεκεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Πχκβαζε.
Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ Θ.Β.Π απαηηείηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ ε εμφθιεζε ηνπ νπνίνπ,
ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε, γίλεηαη ζε επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ απηήλ ηεο
έθδνζεο, δελ απαηηείηαη λέν ηηκνιφγην.

ΑΟΘΟΝ 25.

ΡΗΚΖΚΑ

Ρν Ππκβαηηθφ Ρίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ ……………….. Δπξψ (……. €) πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη φισλ ησλ θξαηήζεσλ.
Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ην αλσηέξσ ηίκεκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο, θαη δελ ππφθεηηαη ζε αχμεζε, αλαζεψξεζε ή
αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία νχηε θαη κε ηελ επίθιεζε ηεο
απξφνπηεο κεηαβνιήο ζπλζεθψλ (άξζξν 388 Α.K)

ΑΟΘΟΝ 26.

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ

Ζ πιεξσκή ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
ιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ, εληφο δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ, κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Νη πιεξσκΩο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη Ωρνπλ πξνεγεζεΫ
νη αληΫζηνηρεο ρξεκαηηθΩο εηζξνΩο πξνο ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ από ηελ ΔηδηθΪ
πεξεζΫα ΓηαρεΫξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ΞξνγξΨκκαηνο ζην νπνΫν εληΨζζεηαη
ην παξόλ Ωξγν. Όιεο νη πιεξσκΩο ζα γΫλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ
λνκΫκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιΩπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηΨμεηο θαηΨ
ην ρξόλν πιεξσκΪο

θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από

ηελ αλαγθαΫα

δηνηθεηηθΪ δηαδηθαζΫα γηα Ωθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικΨησλ.
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ΑΟΘΟΝ 27.
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΔΞΔΘΡΑΠΖ
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ
Ζ παξνχζα Πχκβαζε ηξνπνπνηείηαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ γξαπηψο πξνο ηνχην ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 4 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε
απαηηνπκέλσλ εγθξίζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, δηθαηνχηαη λα
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ
παξνχζα,

ζηελ

πεξίπησζε

πνπ

απηφ

απνδεηρζεί

απαξαίηεην

γηα

ηελ

θάιπςε

απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εμαηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ
ξπζκίζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε
ηξφπν

πνπ

ζα

ζπκθσλεζεί

απφ

θνηλνχ

θαη

κε

θφζηνο

ίδην

ή

αλάινγν

ηνπ

πξνζθεξνκέλνπ γηα ίδηα ή παξφκνηα είδε θαη ππεξεζίεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ
παξνχζα Πχκβαζε.
Ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφηαζε επηθαηξνπνίεζεο ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, εθ’ φζνλ έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο
ζρεηηθέο εμειίμεηο ή βειηηψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. Νη πξνηάζεηο απηέο αθελφο
δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αθεηέξνπ δελ ζα απμάλνπλ ζε θακία
πεξίπησζε ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ
Ζ πξφηαζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηνλ ζπκβαηηθφ
ρξφλν παξάδνζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξησκέλε
παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο επηθαηξνπνίεζεο.

ΑΟΘΟΝ 28.
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ

ΘΑΗ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ

Ζ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζα γίλεη απφ
ηνλ

Αλάδνρν.

Κεηά

ηελ

νινθιήξσζε

θάζε

θάζεο

ή

ζηαδίνπ

ηα

αληίζηνηρα

ζπκθσλεζέληα, παξαδνηέα ζχκθσλα κε ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,
δηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΞΞΔ, ε νπνία ηα εμεηάδεη θαη δηαβηβάδεη εγγξάθσο ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ Αλάδνρν εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήςεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη λα
επαλππνβάιεη ηα δηνξζσκέλα / βειηησκέλα παξαδνηέα εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ
εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ΔΞΞΔ. Ζ ΔΞΞΔ, εθηηκψληαο ηνλ
φγθν ησλ απαηηνχκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, δχλαηαη λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ελζσκάησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαηεξήζεσλ θαη επαλππνβνιήο ησλ
παξαδνηέσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν
θνξέο.
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Ζ παξαιαβή γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Πχκβαζε. Πε
πεξίπησζε πνπ ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παξαιαβή δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΞΞΔ
εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ κε απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ηεθκαίξεηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη
δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζην παξαδνηέν, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε
λα επηζηξέςεη ην κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε γηα ην
παξαδνηέν απηφ, θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθξαηήζεη απηφ
απφ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ξξηλ ηελ
επηζηξνθή ηνπ κέξνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ζέζεη
ζηνλ Αλάδνρν θαη πξνζεζκία πξνο επαλφξζσζε ησλ δηαθνξψλ.
Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν εμειίζζεηαη θάζε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ
κεηαζέηεη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ρξνληθέο δεζκεχζεηο
νινθιήξσζεο ηπρφλ επφκελσλ ζηαδίσλ.
Ζ δηαδηθαζία πξνζσξηλήο παξαιαβήο θάζε θάζεο δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, εάλ
γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηνλ Αλάδνρν δελ έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο νη
πξνζσξηλέο παξαιαβέο πξνεγνχκελσλ θάζεσλ.
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
φισλ ησλ ζηαδίσλ, κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ κήλα απφ ηελ παξάδνζε θαη ηνπ
ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ, κε ηελ ζχληαμε ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο, πνπ
βεβαηψλεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Θαηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ηπρφλ επηπιένλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα
παξαδνηέα πνπ έρνπλ ήδε παξαιεθζεί πξνζσξηλά θαη επηβάιινληαη απφ αλάγθεο πνπ
αλέθπςαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. Ζ Πχληαμε ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο
Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ Ξαξαιαβή απηνχ απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή.
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε εθάζηνηε θάζε /
εξγαζία

έρεη

νινθιεξσζεί

θαη

έρεη

παξαιεθζεί, εάλ ε

ΔΞΞΔ

δηαπηζηψζεη

κε

ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ
ΔΞΞΔ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο,

παξάιεηςε

δηνξζσηηθψλ

ελεξγεηψλ

ή

πξφζεζε

παξαπιάλεζεο

ηεο

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηφηε ε ΔΞΞΔ εηζεγείηαη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.

ΑΟΘΟΝ
29.
ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ

ΔΘ

ΚΔΟΝΠ

ΡΖΠ

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε, παξά ηηο
πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο ΔΞΞΔ.
β) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
γ) Ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε
βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ
δ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ
Ρα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Θαη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο
θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο
παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ
πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη
εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα.
Κε ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη:
α) Λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, Έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή
εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε Πχκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ
επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο
νπνίεο έρεη εγγξάθσο αηηεζεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
β) Λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην Έξγν ή
εξγαζία (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα
πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (νπηηθά, ειεθηξνληθά, καγλεηηθά ή
κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην.
γ) Λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ
αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη
νη πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην.
Δληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο, ε Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο βεβαηψλεη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηε Πχκβαζε ηελ
αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ
Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο.
Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη

λα αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή

νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε γηα ην κε εθηειεζζέλ ηκήκα
ηνπ Έξγνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ σο
πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Ζ θαηαγγειία επηθέξεη θαη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 21
θπξψζεσλ.
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα αλαζέζεη κε ρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ
ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα παξακέλεη αλεθηέιεζην κεηά ηελ θαηαγγειία ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην κε φξνπο αληίζηνηρνπο απηψλ ηεο Πχκβαζεο ή έζησ κε φξνπο
αλάινγνπο ησλ πξνζθεξνκέλσλ γηα ίδηα ή παξφκνηα έξγα θαηά ην ρξφλν ηεο
θαηαγγειίαο, ε δε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ εθπηψηνπ Αλαδφρνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ
Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα δεκία ηεο εμαηηίαο ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο. Ζ Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ ζα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε δεκίεο ή δηαθπγφληα θέξδε ππνζηεί
ν Αλάδνρνο απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα.
Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο δελ επεξεάδεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, πνπ
πξνυπήξραλ ηεο θαηαγγειίαο θαη δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή ην λφκν ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθέο
εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί πξηλ ηελ θαηαγγειία, νχηε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ
ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαδφζεθε.

ΑΟΘΟΝ 30.

ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ

Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε, ζε θάζε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο
εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε
Πχκβαζε θαη ηδίσο ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ
αθνχ εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ, εθφζνλ απηή:
(η) κεηαζέηεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθά πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 20 ηεο Πχκβαζεο, γηα ιφγνπο
πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ.
(ηη) παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ.
Ν Αλάδνρνο πξνηνχ αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκα θαηαγγειίαο πάλησο ππνρξενχηαη λα
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα ηάμεη εχινγε πξνζεζκία ζεξαπείαο
ηεο εθ κέξνπο ηεο παξάβαζεο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη κε
ηελ πάξνδν απξάθηνπ ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο.

ΑΟΘΟΝ 31.

ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά
αλσηέξαο βίαο.
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Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε
γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο,

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη

επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο
απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη
εληφο πέληε (5) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε
ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.

ΑΟΘΟΝ 32.
ΓΗΑΦΝΟΩΛ

ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ

ΓΗΘΑΗΝ

-

ΔΞΗΙΠΖ

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη Θνηλνηηθφ Γίθαην.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή
επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε Πχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ή
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε
ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή
πξνζεζκία ελφο (1) κήλα ην αξγφηεξν απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή
δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ
εδξεχνπλ ζηε Αζήλα.

Γηα ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ:

Γηα ηνλ ΑλΨδνρν:

Τπογπαθή

Τπογπαθή

Ονομαηεπϊνςμο

Ονομαηεπϊνςμο

Σίηλορ / Θέζη

Σίηλορ / Θέζη

θπαγίδα

θπαγίδα
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ
Νη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνύ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζπκπιεξσκέλνη ζηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά, κε ηελ ζεηξά, ηελ ηάμε θαη
ηελ αξίζκεζε πνπ εκθαλίδνληαη.
Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη,
ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο
πνπ

ζεκαίλεη

ππνρξεσηηθφ

αξηζκεηηθφ

κέγεζνο

ηεο

πξνδηαγξαθήο

θαη

απαηηεί

ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Αλ ε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε θάπνηνλ αξηζκφ,
ηφηε ε πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο
κε απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη.
Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή
ΛΑΗ / ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα
αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ
Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο
πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο
ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Ξαξάξηεκα ηεο
Ρερληθήο

Ξξνζθνξάο

ην

νπνίν

ζα

πεξηιακβάλεη

αξηζκεκέλα

Ρερληθά

Φπιιάδηα

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή
ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη
ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα
ζηνηρεία ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη
αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.
Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4
Ξαξάγξαθνο 4, θιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα
ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε
παξάγξαθνο ηνπ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε
πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18).
Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ
ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.
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Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο
ζηνηρεία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ.
Πε

πεξίπησζε

πνπ

δελ

έρεη

απαληεζεί

νπνηνζδήπνηε

φξνο

ησλ

ΞΗΛΑΘΥΛ

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ, ηφηε ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή.

Α. Μηχανογραφικόσ Εξοπλιςμόσ – Εξοπλιςμόσ Γραφείου
Α/Α
1

ΞεξηγξαθΪ / ΞξνδηαγξαθΩο

ΑπαΫηεζε

ΑπΨληεζε

ΞαξαπνκπΪ

ΖιεθηξνληθνΫ πνινγηζηΩο

1.1

Ξνζφηεηα

1.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

1.3

Δπεμεξγαζηήο: INTELCOREI3
3.1GHZ ή ηζνδχλακν

ΛΑΗ

1.4

κληπψρ Γίζκορ

1.4.1

Σσξεηηθφηεηα

1.4.2

Ρχπνο

1.4.3

Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο

1.5

4

>= 500 GB
SATA 3 ή ηζνδχλακν
>= 7200 rpm

Μνήμη RAM

1.5.1

Ξξνζθεξφκελε

1.5.2

Ρχπνο

1.5.3

Κέγηζηε πνζηεξηδφκελε

>=4 GB
DDR3 1333MHZ
32 GB

1.6

Θάξηα Γξαθηθψλ

ΛΑΗ

1.7

Θάξηα Ήρνπ

NAI

1.8

Θάξηα Γηθηχνπ

1.9

DVD-RW

10/100/1000 Κbps
Ethernet
ΛΑΗ

1.10

Ηζρχο ηξνθνδνηηθνχ

≥ 320 W

1.11

Ξιεθηξνιφγην

NAI

1.12

Νπηηθφ Ξνληίθη κε ηξνρφ

ΛΑΗ

1.13

Νζφλε

1.14

Ξηζηνπνηήζεηο ROHS, WEEE2002/96, Energy Star, EPEAT

ΛΑΗ

1.15

To pc θαη ε νζφλε λα είλαη ηνπ
ηδίνπ θαηαζθεπαζηή

ΛΑΗ

1.16

Ζρεία

NAI

1.17

Ρξνθνδνζία ερείσλ απφ usb

NAI

1.18

ΔΓΓΖΠΖ onsite

1.19

Ιεηηνπξγηθφ πνπ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα
ρξήζεο ηνπ θαη ην επίζεκν CD
εγθαηάζηαζεο

>=19’’, LCD ή TFT

>= 3 ΔΡΖ

ΛΑΗ
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1.20

2

Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ
Γξαθείνπ ην νπνίν θαη’
ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη
επεμεξγαζηή Θεηκέλνπ,
Ινγηζηηθψλ Φχιισλ θαη
Ξαξνπζηάζεσλ λα είλαη πιήξσο
ζπκβαηφ κε αξρεία Microsoft
Office θαη ζα πξέπεη λα
πξνζθεξζεί ζε κνξθή
ζπλνιηθήο άδεηαο κε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ζε
άιιν πξνζσπηθφ ππνινγηζηή

ΛΑΗ

Φνξεηόο πνινγηζηΪο

2.1

Ξνζφηεηα

2.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

2.3

Δπεμεξγαζηήο: Intel Core i3 2,2GHz

ΛΑΗ

2.4

κληπψρ Γίζκορ

2.4.1

Ρχπνο

2.4.2

Σσξεηηθφηεηα

2.4.3

Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο

2.5

4

SATA ή ηζνδχλακν
>=500GB
>= 5400 rpm

Μνήμη RAM

2.5.1

Ξξνζθεξφκελε

2.5.2

Ρχπνο

>=4GB
DDR3 1333MHz
10/100/1000Mbps
Ethernet θαη Wireless

2.6

Θάξηα Γηθηχνπ

2.7

DVD

ΛΑΗ

2.8

Δλζσκαησκέλα ερεία θαη
κηθξφθσλν

ΛΑΗ

2.9

Νζφλε

>=15,6’’, LCD ή LED

2.10

ξεο απηνλνκίαο κπαηαξίαο

2.11

ΔΓΓΖΠΖ

2.12

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα
ρξήζεο ηνπ, θαη ην επίζεκν CD
εγθαηάζηαζεο

ΛΑΗ

2.13

Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ
Γξαθείνπ ην νπνίν θαη’
ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη
επεμεξγαζηή Θεηκέλνπ,
Ινγηζηηθψλ Φχιισλ θαη
Ξαξνπζηάζεσλ λα είλαη πιήξσο
ζπκβαηφ κε αξρεία Microsoft
Office θαη ζα πξέπεη λα
πξνζθεξζεί ζε κνξθή
ζπλνιηθήο άδεηαο κε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ζε
άιιν πξνζσπηθφ ππνινγηζηή

ΛΑΗ

3

>=4
>=1 ΔΡΖ

ΔΘΡΞΥΡΖΠ INKJET A4

3.1

Ξνζφηεηα

3.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

3.3

Inkjet έγρξσκνο Α4

ΛΑΗ

3.4

Αλάιπζε εθηχπσζεο

>=4800x1200 dpi

3.5

Σασωηηηα Δκηωπυζηρ

3.5.1

Έγρξσκε

2

>=15 ppm

Θέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΘΔΘΔΑ)

Πειίδα 55/61

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ
«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Ξνιπδχλακσλ Τπρνδηαγλσζηηθψλ Θέληξσλ»
3.5.2

Αζπξφκαπξε

>=28 ppm

3.6

Κλήκε

>= 32 ΚΒ

3.7

Γίζθνο Ρξνθνδνζίαο Σαξηηνχ

3.8

Πχλδεζε USB 2.0

ΛΑΗ

3.9

Δθηχπσζε δηπιήο φςεσο
απηφκαηε

ΛΑΗ
ΛΑΗ

3.10

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο
ζειίδσλ πνπ κπνξνχλ λα
εθηππσζνχλ απφ ην
πξνζθεξφκελν κνληέιν ρσξίο
αληηθαηάζηαζε ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ζεη
εθηχπσζεο

3.11

Λα αλαθεξζεί ε Δγγχεζε

ΛΑΗ

4

>= 250 θχιισλ

ΔΘΡΞΥΡΖΠ LASER

4.1

Ξνζφηεηα

4.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

4.3

Αζπξφκαπξε εθηχπσζε
LaserA4

4.4

ΑΛΑΙΠΖ

>= 1200x1200

4.5

ΡΑΣΡΖΡΑ

>= 33 ppm

4.6

ΚΛΖΚΖ

>= 256 ΚΒ

4.7

ΓΗΠΘΝΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ
ΣΑΟΡΗΝ

4.8

ΠΛΓΔΠΖ USB 2.0

ΛΑΗ

4.9

Toner –drum λα είλαη καδί

ΛΑΗ

4.10

Απηφκαηε Δθηχπσζε δηπιήο
φςεσο

ΛΑΗ
ΛAI

4.11

Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο
ζειίδσλ πνπ κπνξνχλ λα
εθηππσζνχλ απφ ην
πξνζθεξφκελν κνληέιν ρσξίο
αληηθαηάζηαζε ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ζεη
εθηχπσζεο

4.12

Λα αλαθεξζεί ε Δγγχεζε

ΛΑΗ

5

2
ΛΑΗ
ΛΑΗ

>=250 θχιισλ

ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ INKJET

5.1

Ξνζφηεηα

2

5.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

5.3

Δθηχπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή
θαη απνζηνιή θαμ

ΛΑΗ

5.4

Δκηωπυζη

5.4.1

Έγρξσκε Θεξκηθή εθηχπσζε
inkjet

5.4.2

Ραρχηεηα εθηχπσζεο
(αζπξφκαπξν)

>=25 ζει./ ιεπηφ
(bw)

5.4.3

Ραρχηεηα εθηχπσζεο
(έγρξσκν)

>= 18 ζει./ ιεπηφ

5.4.4

Ξνηφηεηα Δθηχπσζεο

>= 4.800 x 1.200dpi

5.4.5

πνζηεξηδφκελνη ηχπνη θαη
κεγέζε ραξηηνχ: A4, A5, B5
Envelope, C5 Envelope, Letter

5.5

ΛΑΗ

ΛΑΗ

άπυζη
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5.5.1

A4 flatbed color ή κεγαιχηεξν

5.5.2

Αλάιπζε ζάξσζεο

5.6

ΛΑΗ
>= 1.200 x 2.400 dpi.

Φυηο-ανηιγπαθή

5.6.1

Απηφλνκε έγρξσκε θαη
αζπξφκαπξε

5.6.2

Ραρχηεηα αληηγξαθήο
(αζπξφκαπξν)

ΛΑΗ
>= 25 αληίγξαθα/
ιεπηφ

5.7

FAX κε Απηφλνκε επαλάθιεζε
θαη απνζήθεπζε αξηζκψλ

ΛΑΗ

5.8

Πχλδεζε wi-fi

ΛΑΗ

5.9

Λα αλαθεξζεί ε Δγγχεζε

ΛΑΗ

6

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ

6.1

Ξνζφηεηα

6.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

6.3

External 3.5'

ΛΑΗ

6.4

ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ

>= 1ΡΒ

6.5

ΠΛΓΔΠΗΚΝΡΖΡΑ

USB 3.0

6.6

ΔΓΓΖΠΖ

>= 2 έηε

7

2

UPS

7.1

Ξνζφηεηα

7.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

7.3

ΚΔΓΗΠΡΖ ΗΠΣΠ

7.4

ΡΟΝΞΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

7.5

ΔΜΝΓΝΗ

>=3

7.6

πνζηήξημε back up

ΛΑΗ

7.7

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ Ζ/

7.8

ΔΓΓΖΠΖ

8

2
ΛΑΗ
>=800 VA / 480W
Line Interactive

USB θαη ζεηξηαθή
>= 2 έηε

ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ

8.1

Ξνζφηεηα

2

8.2

Λα
αλαθεξζεί
ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

8.3

ΡΞΝΠ

8.4

ΑΛΑΙΠΖ

8.5

ΦΥΡΔΗΛΝΡΖΡΑ

8.6

ΑΛΡΗΘΔΠΖ

8.7

ΚΔΓΔΘΝΠ ΝΘΝΛΖΠ

30-300 ίληζεο

8.8

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΕΥΖΠ ΙΑΚΞΑΠ

>=4000 ψξεο

8.9

ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΝ

ΛΑΗ

8.10

ΡΠΑΛΡΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ

ΛΑΗ

8.11

ΔΓΓΖΠΖ

ΛΑΗ
3LCD
>= 1024x768
>=2300 LM
>=2200:1

>=2 έηε

ΝΘΝΛΖ ΡΝΗΣΝ - ΞΑΛΗ
ΞΟΝΒΝΙΖΠ

9
9.1
9.2
9.3

Ξνζφηεηα
ΡΞΝΠ
ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ

2
ΡΝΗΣΝ
>=180x180
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10

SWITCH

10.1

Ξνζφηεηα

10.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

ΛΑΗ

10.3

ΘΟΔΠ

>=8

10.4

ΡΑΣΡΖΡΑ

10.5

ΔΓΓΖΠΖ

11

2

10/100/1000 Mbps
>=3 έηε

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ

11.1

Ξνζφηεηα

11.2

Λα αλαθεξζεί ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν

11.3

Ρειεθσληθφο θαηάινγνο

>= 50 επαθέο

11.4

Δπαλάιεςε ηειεπηαίνπ
αξηζκνχ θιήζεο

NAI

11.5

Οχζκηζε έληαζεο

NAI

11.6

Αλνηρηή αθξφαζε

NAI

11.7

Νζφλε αλαγξαθήο αξηζκψλ

NAI

11.8

ΔΓΓΖΠΖ:

12

8
NAI

>= 2 έηε

ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ

12.1

Ξνζφηεηα

2

12.2

Ρχπνο

12.3

Δλεξγή δηαγψληνο

12.4

Αλάιπζε

9600 x 9600

12.5

Αθξίβεηα

0.05 mm

12.6

Απφθξηζε

480 frames/sec

12.7

Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζσ
USB θαισδίνπ

ΛΑΗ

12.8

Λα πεξηιακβάλεη εηδηθφ
software γηα εχθνιε
δεκηνπξγία καζεκάησλ ζηα
Διιεληθά

ΛΑΗ

12.9

Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ
καζήκαηνο ζε αξρείν εηθφλαο

ΛΑΗ

12.10

Λα ζπλνδεχεηαη απφ θηη
εγθαηάζηαζεο ζηνλ ηνίρν, ηηο
αλαγθαίεο θαισδηψζεηο θαη
εμνπιηζκφ εγθαηάζηαζεο ζηελ
αίζνπζα.

ΛΑΗ

12.11

Φνξεηή βάζε ζηήξημεο

12.12

Δγγχεζε

Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο
ηερλνινγίαο αθήο
>= 78’’

>=2 έηε
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Β. ΔΞΗΞΙΑ – ΔΗΓΖ ΓΟΑΦΔΗΝ

Α/Α
1

ΞεξηγξαθΪ
ΞξνδηαγξαθΩο

/

ΑπαΫηεζε

Ξνζφηεηα

60

1.2

Θάζηζκα ζηαζεξφ ρσξίο
κπξάηζα

ΛΑΗ

1.3

Πηνηβαδφκελν

ΛΑΗ

1.4

Σξψκα

Λα αλαθεξζεί

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

2.1

Ξνζφηεηα

2.2

Γιαζηάζειρ

8

2.2.1

Νξηδφληηεο δηαζηάζεηο

120εθ x 80εθ

2.2.2

Όςνο

73εθ (±3εθ)

Κεηαιιηθφο ζθειεηφο
(πιαίζην ζηήξημεο
επηθάλεηαο θαη 4
νξζνζηάηεο)

ΛΑΗ

2.3

2.4

Οεγνπιαηφξνη νξηδνληίσζεο

ΛΑΗ

2.5

Δπιθάνεια Δπγαζίαρ
ιηθφ

2.5.1

2.5.2

Ξάρνο εξγαζίαο

2.5.3

Ονδέηα γηα έμνδν θαισδίσλ

2.6
3

Σξψκα (επηθάλεηαο
εξγαζίαο & ζθειεηνχ)

Κνξηνζαλίδα ή
ηλνζαλίδα κε επέλδπζε
κειακίλεο πςειήο
αληνρήο
>=25 mm
ΛΑΗ
Λα αλαθεξζεί

ΠΟΡΑΟΗΔΟΑ

3.1

Ξνζφηεηα

8

3.2

Ρξνρήιαηε

ΛΑΗ

3.3

Ππξηάξηα

3.4

Θεληξηθφ θιείδσκα
ζπξηαξηψλ
Σξψκα

3.5

4

ΞαξαπνκπΪ

ΘΑΟΔΘΙΑ ΑΛΑΚΝΛΖΠ

1.1

2

ΑπΨληεζε

>= 3
ΛΑΗ
Ίδην κε ην ρξψκα ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο
ησλ γξαθείσλ
πξνζσπηθνχ

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ

4.1

Ξνζφηεηα

4.2

Γιαζηάζειρ

4

4.2.1

Ξιάηνο

80εθ (±5εθ)

4.2.2

Βάζνο

42εθ (±5εθ)

4.2.3

Όςνο

>= 200εθ

4.3

ιηθφ θαηαζθεπήο

Κειακίλε

4.4

Πψπηα

4.4.1

Γίθπιιε αλνηγφκελε

ΛΑΗ

4.4.2

Θιεηδαξηά

ΛΑΗ
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ΛΑΗ

4.5

Λα πξνζθεξζεί ν
θαηάιιεινο αξηζκφο
ξαθηψλ έηζη ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη 6 ρψξνη
πνπ λα ρσξνχλ θιαζέξ 32
εθ

4.6

Οεγνπιαηφξνη νξηδνληίσζεο

ΛΑΗ

Σξψκα
4.7

5

Ίδην κε ην ρξψκα ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο
ησλ γξαθείσλ
πξνζσπηθνχ

ΘΑΟΔΘΙΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ
ΚΞΟΑΡΠΑ

5.1

Ξνζφηεηα

5.2

Ξξνζεγγηζηηθέο δηαζηάζεηο
θαζίζκαηνο: 50x50εθ.

5.3

Κεραληζκφο ξχζκηζεο
χςνπο θαη θιίζεο πιάηεο

ΛΑΗ

5.4

Κπξάηζα απφ εληζρπκέλν
πνιπκεξέο πιηθφ

ΛΑΗ

5.5

Ξεξηζηξεθφκελε βάζε κε
αθηίλεο θαη δηπινχο
ηξνρνχο

ΛΑΗ

5.6

Σξψκα

6

8

Λα αλαθεξζεί

ΘΑΟΔΘΙΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ

6.1

Ξνζφηεηα

12

6.2

Θάζηζκα ζηαζεξφ κε
κπξάηζα απφ εληζρπκέλν
πνιπκεξέο πιηθφ

ΛΑΗ

6.3

Σξψκα

7

ΡΟΑΞΔΕΗ ΠΛΑΛΡΖΠΔΥΛ

7.1

Ξνζφηεηα

7.2

Ρξαπέδη ζπζθέςεσλ ίδηαο
θαηαζθεπήο κε ηα γξαθεία
πξνζσπηθνχ

7.3

Γιαζηάζειρ

7.3.1

Νξηδφληηεο δηαζηάζεηο

7.3.2

Όςνο

7.4
8

Λα αλαθεξζεί

Σξψκα

4
ΛΑΗ

200εθ x 120εθ (±10εθ)
73εθ (±3εθ)
Λα αλαθεξζεί

ΞΟΑΠΦΑΙΔΠ ΔΟΚΑΟΗΝ
- ΦΝΟΗΑΚΝΠ

8.1

Ξνζφηεηα

2
ΛΑΗ

8.2

Ξπξαζθαιήο θαηαζθεπή, κε
δηπιά ηνηρψκαηα, θαη
γφκσζε κε αληηζεξκηθφ
πιηθφ

>=4

8.3

Ππξηάξηα κε πξννδεπηηθνχο
αγσγνχο θαη ξνπιεκάλ, κε
πξνδηαγξαθέο Δ.Δ.
θαηάιιεια γηα θξεκαζηνχο
θαθέινπο ή ρσξίζκαηα

8.4

Θεληξηθή θιεηδαξηά πνπ
αζθαιίδεη φια ηα ζπξηάξηα

ΛΑΗ

8.5

Γιαζηάζειρ

8.5.1

Ξιάηνο

53εθ (±10εθ)

8.5.2

Βάζνο

80εθ (±10εθ)
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8.5.3
8.6
9

Όςνο
Σξψκα

>= 160εθ
Λα αλαθεξζεί

ΘΟΔΚΑΠΡΟΑ

9.1

Ξνζφηεηα

9.2

Ρχπνπ «θαιφγεξνο»

ΛΑΗ

9.3

πνδνρέο αλάξηεζεο
ξνχρσλ

>=5

9.4

Δηδηθή ππνδνρή γηα
νκπξέιεο

ΛΑΗ

9.5

Βάζε κε εηδηθή ππνδνρή γηα
ζπγθέληξσζε νκβξίσλ

ΛΑΗ

9.6

Γιαζηάζειρ

9.6.1

Όςνο

9.6.2

Γηαγψληνο βάζεο

9.7
9.8
10

Πθειεηφο
Σξψκα

4

175εθ (±5εθ)
40εθ (±5εθ)
Κεηαιιηθφο
ρξσκησκέλνο ζσιήλαο
Λα αλαθεξζεί

ΞΗΛΑΘΑΠ
ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΥΛ

10.1

Ξνζφηεηα

4

10.2

Πθειεηφο αινπκηλίνπ

ΛΑΗ

10.2

Αλνηγφκελν παξάζπξν κε
ζθειεηφ αινπκηλίνπ

ΛΑΗ

10.3

Δζσηεξηθή επηθάλεηα
ηζφραο

ΛΑΗ

10.4

Γιαζηάζειρ

10.4.1

Ξιάηνο

60εθ (±5εθ)

10.4.2

Όςνο

45εθ (±5εθ)

11

ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΝΙΑ ΡΑ
ΑΛΥΡΔΟΥ ΔΞΗΞΙΑ

11.1

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
γηα ηα βαζηθά κέξε

>= 3 έηε

11.2

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
γηα ηα κεραληθά κέξε θαη ηα
πιαζηηθά

>= 2 έηε

11.3

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
γηα ηηο επελδχζεηο

>= 1 έηνο
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