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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:

«Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων
τύπου VAN της εταιρείας Mercedes – Benz σε Κινητές
Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας
Εξαρτημένων στο Δρόμο, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ
και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων
οχημάτων – κινητών μονάδων στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων
προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κέντρο Θεραπείας

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Εξαρτημένων Ατόμων
ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24, ΜΕΤΣ, ΑΘΗΝΑ

01/08/2013

Πέμπτη

11:00

Αθήνα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ: ΕΥΡΩ 73.800,00
Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: ΕΥΡΩ 60.000,00
Χρονική διάρκεια του Έργου :

τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Α’ ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ορισμοί και Γενικές Αρχές
ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγή
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού δαπάνης
Ευρώ

73.800,00

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα

με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του Αναδόχου
τη χαμηλότερη τιμή στη προσφορά με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου :
«Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes
– Benz σε Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο
Δρόμο, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του
ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων
στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» που
εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην Αθήνα
στην οδό ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24, ΜΕΤΣ, ΑΘΗΝΑ, το οποίο, με τις Αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΚΕΘΕΑ (9η /28.02.2013 και 10η /28.02.2013), προκηρύσσει τον Διαγωνισμό αυτό.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Το Τμήμα Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στην ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24,
ΜΕΤΣ, ΑΘΗΝΑ.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ κα. Καραπάνου Μαρία, που παρέχει σχετικές με το Διαγωνισμό
πληροφορίες (τηλ.: 210-3821007, 210-5200800,

fax : 210-3821051,

e-mail:

accounting2@kethea-exelixis.gr).
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Διακήρυξη
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το
Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής
Προσφοράς και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: Υπόδειγμα
Σύμβασης, III: Πίνακες Συμμόρφωσης.

Έργο
«Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes
– Benz μοντέλο Sprinter 313 CDI Blue EFFICIENCY Van Extra Long σε Κινητές
Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, έκδοση
πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία
με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο
Διαγωνισμό και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την Προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα, ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού και ανατίθεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του
προκηρυσσόμενου

Έργου,

συμπεριλαμβανομένων

όλων

των

προβλεπόμενων

κρατήσεων.

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
Τριμελής επιτροπή
εκπροσωπεί

την

ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να
Αναθέτουσα

Αρχή

στην

εκτέλεση

των

υποχρεώσεων,

των

δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την
παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.
Ημέρα
Ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Υπεύθυνη Δήλωση
Όπου αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση στην παρούσα Διακήρυξη, εννοείται Υπεύθυνη
Δήλωση με γνήσιο υπογραφής από αρμόδια δημόσια υπηρεσία.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της
Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές
3.1

Ισχύουσα Νομοθεσία

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα
σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν:

1. Το ΚΕΘΕΑ: α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης
των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄
144/7-8-1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε το άρθρο 28 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ
Α΄296/23-12-2003) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ.
3983/7-10-1987

απόφαση

του

Υπουργού

Υγείας,

Πρόνοιας

και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987),
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού
υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες
ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.

2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,

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

4. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών»

όπως

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία
2005/75/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου

της

16ης

Νοεμβρίου 2005,

5. Ν.

3580/2007

(ΦΕΚ

134

Α’

/

18-6-2007)

«Προμήθειες

φορέων

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις»,

6. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007

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

8. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το
Στάδιο που Προηγείται την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα

9. Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα
την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).

10. Ν. 3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,

12. Τις Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ (9η /31.01.2013 και 10η /28.02.2013)
που αφορά στην έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του
έργου

για την προμήθεια, μετατροπή και παράδοση στο ΚΕΘΕΑ έτοιμων προς

λειτουργία των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, που θα λειτουργήσουν ως
κινητές μονάδες για τη Φροντίδα Αστέγων και Εξαρτημένων στο Δρόμο

στην

Αθήνα και Θεσσαλονίκη με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

3.2

Ενστάσεις – Προσφυγές

Ενστάσεις / προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
Διαγωνισμού όργανο του φορέα, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.
118/2007.

3.3

Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια
και εμπειρία. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές
που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη Διακήρυξη ή / και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται.
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με την εξαίρεση των
περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4 Παραλαβή Διακήρυξης – Παροχή Διευκρινίσεων
Η διάθεση των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται από τις εγκαταστάσεις τoυ ΚΕΘΕΑ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, Τμήμα Δ/Ο (εργάσιμες μέρες και ώρες
09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ (Υπεύθυνη κα. Μαρία Καραπάνου 210-3821007, 2105200800). Η παραλαβή της Διακήρυξης πραγματοποιείται με ευθύνη κάθε υποψηφίου
είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορέα (courier) εφόσον ο υποψήφιος αναλάβει
και τη σχετική δαπάνη για την ταχυμεταφορά. Στην περίπτωση παραλαβής της
Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της Διακήρυξης. Για την
παραλαβή

της

Διακήρυξης

δεν

προβλέπεται

κόστος.

Οι

παραλαμβάνοντες

τη

Διακήρυξη, οφείλουν να καταγράψουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου
[επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τυλεομοιοτυπικής συσκευής
(fax), e-mail] σε ειδικό έντυπο έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν
ελλείψεις

στην

προσκόμιση

των

παραπάνω

στοιχείων,

την

ευθύνη

φέρει

ο

ενδιαφερόμενος υποψήφιος. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην
Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της Διακήρυξης
του

Διαγωνισμού

με

το

αιτιολογικό

της

μη

πληρότητας

του

παραληφθέντος

αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.kethea.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι λάβουν γνώση της Διακήρυξης
μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο e-mail: accounting2@kethea-exelixis.gr, τα στοιχεία τους [επωνυμία,
επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τυλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), e-mail]
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων έλαβαν
γνώση της Διακήρυξης, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία Διενέργειας
Διαγωνισμού, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης μέχρι και επτά (7) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, εφόσον αυτές ζητήθηκαν εγκαίρως. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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και όσα σχετικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα, καθώς και οι τυχόν διευκρινίσεις επί της
Διακήρυξης, θα αποστέλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε όλους όσους παρέλαβαν
το έντυπο τεύχος της Διακήρυξης και σε όσους έχουν υποβάλλει τα στοιχεία τους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων σε ερωτήματα
των υποψήφιων Αναδόχων θα τηρηθεί, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η αρχή της
ίσης μεταχείρισης και της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος – Τόπος Διενέργειας
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01-08-2013 ημέρα Πέμπτη, στο κτίριο των
Κεντρικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, στην ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24, ΜΕΤΣ, ΑΘΗΝΑ,
στην κεντρική αίθουσα του ισογείου. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ως
άνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
ως εκπρόθεσμες.

Στοιχεία Διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 6 Περίληψη – Σκοποί του Έργου
Στόχος είναι η υλοποίηση και λειτουργία του προγράμματος «Δίκτυο Φροντίδας
Εξαρτημένων στο Δρόμο» στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με τη χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διασκευή - μετατροπή δύο
(2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes – Benz μοντέλο Sprinter 313 CDI
Blue EFFICIENCY Van Extra Long, σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα πληρούντα τις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β της παρούσας

για την υποστήριξη της

λειτουργίας των Κέντρων, η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και
η παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία με το κλειδί στο χέρι στο ΚΕΘΕΑ που αποτελεί
και το αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου. Αναλυτικά, οι εργασίες μετατροπής διασκευής, οι τεχνικές προδιαγραφές – χαρακτηριστικά , λοιπά στοιχεία και όροι και
γενικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη μετατροπή των οχημάτων, την έκδοση
πινακίδων κυκλοφορίας και την παράδοσή τους στο ΚΕΘΕΑ έτοιμων προς λειτουργία
περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7 Περιεχόμενα Διακήρυξης
Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)
γ. το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς),
δ. τα Παραρτήματα
Ι. Υποδείγματα Εγγυήσεων
IΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης
ΙΙΙ. Πίνακες Συμμόρφωσης
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Στοιχεία Συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 8 Δικαίωμα Συμμετοχής
8.1

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ενώσεις

ή

κοινοπραξίες

αυτών

που

υποβάλλουν

κοινή

προσφορά,

που

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που είναι εγκατεστημένα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση
καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες
με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν
συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους
που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία
με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την
έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν, τις ελάχιστες
προϋποθέσεις

συμμετοχής

που

αναφέρονται

στην

ενότητα

9.4

«Ελάχιστες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της παρούσης. Η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων
συμμετοχής θα τεκμηριώνεται από τους συμμετέχοντες με την κατάθεση των σχετικών
στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα (9.4).
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή
να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν με ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.

8.2

Αποκλεισμός Συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, αλλά και
τους όρους της παρούσας.

•

Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από Δημόσιους
Διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα
18, 34 και 39 του του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε
για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
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•

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

•

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

•

Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον
μέλος της.

•

Όσοι διατηρούν με την Αναθέτουσα Αρχή σχέση εργοδότη - υπαλλήλου ή σχέση
μητρικής - θυγατρικής εταιρείας ή σχέση εταιρείας - αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 9 Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
9.1

Εγγύηση Συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου για
το οποίο γίνεται η προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 3.690,00
Ευρώ.
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς.
Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης
και

την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης όπως προβλέπεται στην παρούσα

ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.
Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις
που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει

τη

Συμφωνία

Δημοσίων

Συμβάσεων

του

Παγκόσμιου

Οργανισμού

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση
Ένωσης / Κοινοπραξίας, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΚΕΘΕΑ σε περίπτωση που ο
ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση στον καθορισμένο
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από το ΚΕΘΕΑ χρόνο και δεν προσκομίσει τη σχετική Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο για το σκοπό αυτό έγγραφο.
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι.

9.2

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν με την ίδια σειρά
επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της παρούσας.
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται
τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι :
1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
i.

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση,

για

κάποιο

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ii.

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
αδίκημα του αγορανομικού κώδικα αδίκημα σχετικό με την άσκηση

της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,

της

απάτης,

της

εκβίασης,

της

πλαστογραφίας,

της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
v.

Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

vi. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό
Μητρώο και ποιο είναι αυτό.
vii. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για
τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από
τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά
Κατακύρωσης της

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, όπως

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο

10

της

παρούσας

διακήρυξης

(πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
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viii. Δεν

έχει

συναφές

διαπράξει

κανένα

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,

με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την

επαγγελματική τους ιδιότητα.
ix. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή

υπηρεσιών του

δημόσιου τομέα.
x.

Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 18, 34 & 39 του ΠΔ
118/07.

xi. Η

προσφορά

συντάχθηκε

σύμφωνα

με

τους

όρους

της

παρούσας

Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους
όρους της.
2. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ του Π.Δ. 118/07,
εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπο.
3. Τα

κατά

περίπτωση

αναγκαία

έγγραφα

σύστασης

και

εκπροσώπησης

κάθε

συμμετέχοντος, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού,
από τα οποία να προκύπτει :
i

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

4. Σε περίπτωση που:
α)

η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού
Προσώπου, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης για την υπογραφή.

β)

η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν
γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, την κατά νόμο
αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο.

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία επιπροσθέτως τα
ακόλουθα:
•

Εάν η

προσφορά

δεν υπογράφεται

από

όλα

τα

μέλη

της

Ένωσης /

Κοινοπραξίας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα.
•

Πρακτικό

Απόφασης

του

διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να

εγκρίνεται η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό
•

Συμφωνητικό συνεργασίας όπου α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την
ευθύνη υλοποίησης του έργου, β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και
Αναθέτουσας Αρχής,

γ)

των

μελών έναντι

της

θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην

ένωση / Κοινοπραξία δ) θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό
και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader) ε) θα
δηλώνουν αντίκλητο

της

Ένωσης /

Κοινοπραξίας

και των μελών της και

αριθμό fax στο οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα.
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Έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

9.3
Μετά

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
την

αξιολόγηση

των

προσφορών,

όπως

ορίζει

το

άρθρο

20

που

περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 118/2007, ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα
και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας (άρθρο 6, παρ.2, εδ.α’, περ. 1, του Π.Δ.
118/2007).
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση τα ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 2, του Π.Δ. 118/2007).
(3) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) του υποψήφιου Αναδόχου, νόμιμα θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που
δηλώνονται στην υπό (3) δήλωση ανωτέρω και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 4, του
Π.Δ. 118/2007).
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
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πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ.
1, του Π.Δ. 118/2007).
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’,
περ. 2, του Π.Δ. 118/2007).
(3) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) του υποψήφιου ανάδοχου, νόμιμα θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που
δηλώνονται στην υπό (3) δήλωση ανωτέρω, και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του Π.Δ. 118/2007).
(5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 4, του Π.Δ. 118/2007).
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρούσης
ενότητας, αντίστοιχα.
Ειδικότερα,

τα

ανωτέρω

νομικά

πρόσωπα

πρέπει

να

προσκομίζουν

για

τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, , έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου
43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασής
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ.2, εδ.γ’, περ.2, του Π.Δ. 118/2007), από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι

δεν τελούν

υπό

διαδικασία

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

έκδοσης απόφασης

κοινής ή

ειδικής

Σελίδα 16/55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Διαμόρφωση – Μετατροπή δύο οχημάτων τύπου VAN που θα χρησιμοποιηθούν ως Κινητές Μονάδες του
Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ.
γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν
από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή Συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα σχετικά με το Διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή
αποκλεισμού σε επίσημη μορφή ή σε νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, οι δε
δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
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Όλα τα σχετικά με το Διαγωνισμό δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν
μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου σε κάθε σελίδα.

9.4

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό
καταθέτοντας με την προσφορά του, εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών και με τη
δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Να

διαθέτει

την

κατάλληλα

τεκμηριωμένη

και

αποδεδειγμένη

επαγγελματική

ικανότητα, κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία για την επιτυχή υλοποίηση του
Έργου.

Ειδικότερα απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει εκτελέσει ένα (1)

τουλάχιστον ανάλογο με το προκηρυσσόμενο έργο, τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία
προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου του 50% του προϋπολογισμού του υπό
προμήθεια Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής,

καταθέτοντας

με

την

προσφορά

του

(εντός

του

Φακέλου

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία :
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
•

Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά)

•

Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής και του συνόλου των δραστηριοτήτων του
προσφέροντος (οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων, συνεργασίες, κ.λ.π.)

•

Περιγραφή

της

υποδομής

του

προσφέροντος

(γραφεία,

υποκαταστήματα,

εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μηχανογραφική υποδομή)
•

Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν στην Ελλάδα άρτιο γραφείο και ειδικευμένο
προσωπικό για την παροχή των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης του
προκηρυσσόμενου έργου.

•

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους.
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Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία :
Κατάσταση με συνοπτική καταγραφή και περιγραφή των κυριότερων αντίστοιχων
έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη. Η
κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε έργο τα εξής: Πελάτη, Σύντομη
περιγραφή αντικειμένου έργου, χρονολογία ανάληψης του έργου και διάρκεια
εκτέλεσης, προϋπολογισμό, παρούσα φάση, ποσοστό συμμετοχής στο έργο. Τα
ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία:
•

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή πρωτόκολλο ανεπιφύλακτης οριστικής παραλαβής.

•

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του
ιδιώτη, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των
στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα
ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία
περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί
ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

2.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο
στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρούσα Διακήρυξη, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει
αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
-

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα
με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την
Ένωση / Κοινοπραξία

-

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής οφείλουν να καλύπτονται αθροιστικά από το σύνολο της
ένωσης / κοινοπραξίας.

3.

4.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Στοιχεία Προσφορών
ΑΡΘΡΟ 10

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας
του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφ’ όσον
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν από τη λήξη της, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός
εάν η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες
στον Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας
θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες
πριν από τη λήξη του ως άνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των
Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3)
ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν
και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση
δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 11

Εναλλακτικές Προσφορές

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12

Μερική Υποβολή Προσφορών

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για την Προσφορά θα πρέπει οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, να ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνταξης
οι οποίες περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.
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ΑΡΘΡΟ 13

Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα,
δακτυλογραφημένες χωρίς να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες
κ.λπ. και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που
είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν
να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν
την Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην Αγγλική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει σε κάθε σελίδα την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και τη
μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου Αναδόχου (ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του), και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του
με το άλλο αντίτυπο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ή Κοινοπραξία, η προσφορά πρέπει να
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από

εκπρόσωπό τους νόμιμα

εξουσιοδοτημένο.
Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας

•

Ο πλήρης τίτλος του Έργου

•

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης

•

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού

•

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά
στοιχεία και συγκεκριμένα:
•

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,
με μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη

"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" (ο οποίος περιλαμβάνει το Πρωτότυπο και το Αντίτυπο).
•

Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" (ο οποίος
περιλαμβάνει το Πρωτότυπο και το Αντίτυπο).

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι
Προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στη Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του πρωτότυπου θα πρέπει να μονογράφονται
από τον ίδιο.
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ΑΡΘΡΟ 14
14.1

Περιεχόμενα Υποφακέλων

Δικαιολογητικά & Τεχνική Προσφορά

Ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται
στο ΑΡΘΡΟ 9 της Διακήρυξης, καθώς και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει αναλυτικά τον
τρόπο με τον οποίο ο προσφέρων θα υλοποιήσει το φυσικό αντικείμενο του έργου,
βάσει της αναλυτικής περιγραφής του Μέρους Β της διακήρυξης, καθώς και αναλυτική
περιγραφή της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας έργου
που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει δε να έχει την κάτωθι δομή και να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
•

Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ με αναλυτική
τεκμηρίωση της κάλυψης των τιθέμενων απαιτήσεων και προδιαγραφών.

•

Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων.

•

Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων, υπηρεσιών.

•

Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς του Τμήματος χωρίς
τιμές.

•

Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη
για την υλοποίηση του έργου και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της
πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωσή του.

•

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για το
σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Η αναφορά οποιασδήποτε τιμής στους εν λόγω πίνακες και γενικότερα στην
τεχνική προσφορά, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

14.2

Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σύμφωνα τους πίνακες και
τα όσα προβλέπονται στο Μέρος Γ. «Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς
της Διακήρυξης».
Οι πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος.
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ΑΡΘΡΟ 15

Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται
Υποψήφιου

από εξουσιοδοτημένο

Αναδόχου,

στην

Επιτροπή

για την κατάθεση
Διενέργειας

και

εκπρόσωπο του
Αξιολόγησης

του

Διαγωνισμού κατά την ημέρα του Διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του
είτε
β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο
(ταχυδρομικώς, courier κ.λπ.), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα.
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται
με τον ως άνω τρόπο. Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία

και

ώρα

είτε

δεν

έφθασαν

έγκαιρα

στην

Υπηρεσία

Διενέργειας

Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Οι προσφορές απορρίπτονται όταν :
•

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή από τα σημεία των
τεχνικών προδιαγραφών,

•

ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο,

•

ορίζουν χρόνο παράδοσης μικρότερο από τον προβλεπόμενο,

•

είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

•

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,

•

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ της τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 16
16.1

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών

Αποσφράγιση Προσφορών

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη
Διακήρυξη. Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
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•

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική
Προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα Τεχνικά Φυλλάδια (prospectus).

•

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παραδίδεται
στο Τμήμα Προμηθειών προς φύλαξη.

•

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καταγράφει τους
Προσφέροντες σε ειδικό έντυπο πρακτικό, το οποίο υπογράφει.

16.2

Έλεγχος Δικαιολογητικών & Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί, καθώς και την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
σύμφωνα με το Άρθρο 9 και στη συνέχεια καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου
σε Πρακτικό της.
Μετά

την ολοκλήρωση

της διαδικασίας ελέγχου

δικαιολογητικών, η

Επιτροπή

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών των αναδόχων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Ειδικότερα θα
ελέγξει το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της,
τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές,
τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα
διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού το/ά πρακτικό/ά της, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας.

16.3

Αξιολόγηση
Αξιολόγησης

Οικονομικών

Προσφορών

–

Ολοκλήρωση

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από την
Αναθέτουσα Αρχή. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία
Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, στο χρόνο
και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα

γνωστοποιηθεί στους

υποψηφίους των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς , με σχετική ανακοίνωση που θα τους
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αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που οι υποψήφιοι θα έχουν δηλώσει.
Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα
ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον
βαθμό

στον

καταχωρήσει,

οποίο
σε

ανταποκρίνονται

σχετικό

πρακτικό

στις
της,

απαιτήσεις
τυχόν

της

Διακήρυξης

Προσφορές

που

και

θα

χαρακτηρίζει

απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών βάσει της
προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο
θα εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή την επιλογή Αναδόχου με τη χαμηλότερη
τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν.
Σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Σημειώνεται ότι οικονομικές Προσφορές που κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές δύναται να
απορριφθούν σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα
ζητήσει

από

τους

συμμετέχοντες

στοιχεία

απαραίτητα

για

την

τεκμηρίωση

και

αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 17

Κατακύρωση Διαγωνισμού

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο
9.3. της παρούσας.
Η

Επιτροπή

Αξιολόγησης

προβαίνει

στην

αποσφράγιση

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προαναφερόμενη έγγραφη
ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά
φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την
πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα,
μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία
Διενέργειας Διαγωνισμού, για την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου και κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής
του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή με την τήρηση της προαναφερόμενης
διαδικασίας καλεί τον επόμενο στον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων αναδόχων
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η αυτή διαδικασία τηρείται μέχρι την
εξάντληση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων αναδόχων, οπότε ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα
με το άρθρο 23, παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 18

Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα και με άρθρο το 21 του Π.Δ. 118/2007:
1. Ματαίωσης,

ακύρωσης,

αναβολής,

διακοπής

του

Διαγωνισμού

χωρίς

καμία

επιβάρυνσή της.
2. Ματαίωσης

των

αποτελεσμάτων

του

Διαγωνισμού

και

επανάληψή

του

με

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Φορέα.
4. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των
υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ.
118/2007.
5. Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον το έργο.
ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την
ματαίωση.
Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ’
αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 19

Διευκρινήσεις Προσφορών

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον
το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά
με το περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
αξιολόγησης που περιγράφεται στις παραγράφους του άρθρου 16 της Διακήρυξης.
Στην

περίπτωση

αυτή

η

παροχή

διευκρινήσεων

είναι

υποχρεωτική

για

τον

Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα
παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού,
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο θα
είναι μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
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λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
ζητήθηκαν. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο
των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

Υπογραφή Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 20

Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας με τους βασικούς όρους
παρέχεται στο Παράρτημα II της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της Προσφοράς του Αναδόχου με
την οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή
με

την

κατακύρωση

του

Διαγωνισμού

σε

αυτόν.

Δεν

χωρεί

οποιαδήποτε

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη του
Διαγωνισμού,

ούτε

καθ’

οιονδήποτε

τρόπο

τροποποίηση

ή

συμπλήρωση

της

προσφοράς του Αναδόχου, βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν
υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους αναδόχους μαζί με τις προσφορές
τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Αντίθετα, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συμπληρώνει και τροποποιεί το κείμενο του σχεδίου
της σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, ώστε να περιλαμβάνει
λεπτομερώς όλους τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της Σύμβασης
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα
δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας
τα παρακάτω στοιχεία:
a)

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα
υπογράψει τη Σύμβαση.

b)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται

στο

10% της συμβατικής αξίας του προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2)
τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα
για την υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
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Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης
στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε
βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 21

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

της Σύμβασης θα ανέρχεται

στο

10% της

συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τον
συνολικό συμβατικό χρόνο.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα
εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την λήξη ισχύος της
και την σύνταξη οριστικής (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβής του Έργου και ύστερα
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο
κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ι.

ΑΡΘΡΟ 22

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις τμηματικές
παραλαβές και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, μετά από παραλαβή του τμήματος
αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ),
που είναι τριμελής επιτροπή
εξουσιοδοτείται

να

εκπροσωπεί

ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
την

Αναθέτουσα

Αρχή

στην

εκτέλεση

των

υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της
Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.
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2. Οι τμηματικές καταβολές του τιμήματος του έργου θα γίνουν κατά τα ακόλουθα
στάδια:
-ποσοστό 30% του τιμήματος του έργου (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως
δαπανών, φόρων, εξόδων αναδόχου και ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του
έργου,

που

καλωδίωσης

αφορά

την

ολοκλήρωση

των

εργασιών

στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή

μόνωσης,

οχήματα ,

ενίσχυσης

και

με τη σύνταξη

πρωτοκόλλου Α’ τμηματικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
-ποσοστό 30% του τιμήματος του έργου (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως
δαπανών, φόρων, εξόδων αναδόχου και ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης του
έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών εσωτερικής επένδυσης και
τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή
οχήματα , με σύνταξη πρωτοκόλλου Β’ τμηματικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
-το υπόλοιπο ποσοστό 40% για την εξόφληση του τιμήματος του έργου
(συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, εξόδων αναδόχου και ΦΠΑ)
μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την οριστική παραλαβή του Έργου,
έχει ολοκληρωθεί

αφού προηγουμένως

η Γ’ φάση του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών,

την προσθήκη του εξοπλισμού , την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και την παράδοση τους σε πλήρη
λειτουργία, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Γ’ οριστικής

παραλαβής από την ΕΠΠΕ.

Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει μέσα σε 1 μήνα μετά την οριστική παραλαβή του
έργου από την ΕΠΠΕ. Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με τη σύνταξη
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέσα σε ένα μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη
περάτωση του έργου από τον ανάδοχο, την οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί
εγγράφως στην ΕΠΠΕ .
3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων ζητήσει με την προσφορά του τρόπο πληρωμής
διαφορετικό από τους ανωτέρω οριζόμενους, η προσφορά θα απορριφθεί ως
απαράδεκτη.
4. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων
του αναδόχου, δηλαδή μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή
απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων του προσωπικού και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, έστω
και μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. μεταφορικά, μικροϋλικά, μικροεργασία,

κ.λ.π.,

καθώς και όλες οι κρατήσεις έργων υπέρ τρίτων), βαρύνουν τον ανάδοχο.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με
την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β.1. Αντικείμενο – Περιγραφή Έργου - Εργασίες και
Υλικά Διαμόρφωσης Μετατροπής – Υποχρεώσεις
Αναδόχου
Τα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή δύο οχήματα είναι της εταιρείας Mercedes – Benz
μοντέλο Sprinter 313 CDI Blue EFFICIENCY Van Extra Long, τύπος οχήματος 313 CDI
KA.
Συγκεκριμένα:
1.

Τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν από ηλεκτρομηχανολογικής άποψης :
•

Εσωτερικά το όχημα στα πλαϊνά τοιχία ενισχύεται με μεταλλικά ικριώματα 2-3
χιλιοστών.

•

Επί της οροφής θα τοποθετηθεί τελάρο ενίσχυσης όπου θα τοποθετηθεί ο
κλιματισμός.

•

Μεταξύ εσωτερικής επένδυσης και εξωτερικού περιβλήματος θα τοποθετηθεί
μονωτικό υλικό πετροβάμβακα υψηλής ποιότητας.

•

Επένδυση οροφής και πλαινών από πολυεστέρα 2-3mm πάχους.

•

Άριστο φωτισμό με χρήση φωτιστικών φθορισμού ώστε να διασφαλίζεται σε
όλο τον χώρο του οχήματος στάθμη 600 lux.

•

Σύστημα θέρμανσης - ψύξης

κατάλληλο για χρήση σε οχήματα που θα

τοποθετείται στην οροφή του οχήματος

(με απόδοση

ψύξης 2,7KW ήτοι

9.212 btu/h και απόδοση θέρμανσης 1,6 KW).
•

Οι συσκευές να λειτουργούν με ρεύμα πόλεως 230V AC.

•

Αρκετές πρίζες σε διάφορα σημεία που θα καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη και
μπαλαντέζα περίπου 50 μέτρων για τον εξωτερικό ρευματολήπτη.

•

Ηλεκτρικό

πίνακα

χειρισμού

με

ενσωματωμένους

διακόπτες

και

ρελέ

διαφυγής 30 ms, ασφαλειοδιακόπτες κλπ.
•

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 5 KVA με βενζινοκινητήρα.

•

Να φέρουν δυο παράθυρα συρόμενα στο θάλαμο.

•

Επί της οροφής θα τοποθετηθεί μια ηλιοροφή.

•

Το δάπεδο της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα
υλικά ώστε να καλύπτει σε υψηλό επίπεδο τις απαιτήσεις υγιεινής και αντοχής
(που χρησιμοποιείται στα ασθενοφόρα).

•

Το εσωτερικό του οχήματος (πλαϊνά και οροφή)

θα πρέπει να επιδέχονται

απολύμανση και να προσφέρουν μόνωση και προστασία από τις καιρικές
συνθήκες.

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Σελίδα 30/55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Διαμόρφωση – Μετατροπή δύο οχημάτων τύπου VAN που θα χρησιμοποιηθούν ως Κινητές Μονάδες του
Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

2.

Ως προς τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων, θα πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα

η

διαχωρισμού σε δύο χώρους ως εξής :

Α. Ένας χώρος συνεντεύξεων - σεμιναρίων
δυνατότητα

στον οποίο να υπάρχει η

τοποθέτησης :

• Θέσεων – καθισμάτων για έξι άτομα (τέσσερα καθίσματα και ένα πάγκο με
αποθηκευτικό χώρο κάτω από αυτόν) και ένα τραπέζι που θα έχει την
δυνατότητα αναδίπλωσης.
• Μίας μικρής κουζίνας (με νεροχύτη, ψυγείο μικρού μεγέθους, έναν
φούρνο
μικροκυμάτων
και
μία
καφετιέρα
για
γαλλικό
καφέ
επαγγελματική).
• Ενός επίπλου με δυνατότητα αποθήκευσης υλικών και δέκα (10) σπαστών
σκαμπό, καθώς επίσης κι ένα ερμάριο αποθήκευσης υγειονομικού υλικού.
• Ενός προτζέκτορα με μια μικρή επιφάνεια προβολής.

Β.

Ένας δεύτερος χώρος φροντίδας υγείας στον οποίο να υπάρχει η
δυνατότητα τοποθέτησης :
•

Αναδιπλούμενου επιτοίχιου κρεβατιού ιατρικού τύπου.

•

Φιάλης οξυγόνου 10lt.

•

Επιτοίχιου πιεσόμετρου, φως εξετάσεων, βαλίτσα πρώτων βοηθειών,
ambu, στατό ορού αίματος.

•

Ενός καθίσματος του ιατρού.

•

Αυτόματου απινιδωτή, ηλεκτροκαρδιογράφου και οξύμετρου.

•

Ερμαριών αποθήκευσης υγειονομικού υλικού.

Σε όλους τους χώρους θα πρέπει υπάρχουν τα αναγκαία σημεία αγκύρωσης του
εξοπλισμού, για λόγους ασφαλείας.
3.

Ως προς το εξωτερικό των οχημάτων :
•

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σταθεροποίησης του όταν βρίσκεται σε
θέση στάθμευσης.

•

Να διαθέτει εξωτερική τέντα κατά μήκος του οχήματος η οποία να καλύπτει τον
χώρο της εισόδου και γύρω από αυτόν.

•

Διαθέτει στον εξωτερικό χώρο (δοχείο 5-7 lt) κατά προτίμηση στη συρόμενη
πόρτα για την ανταλλαγή συρίγγων.
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4.

Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ, ως
ειδικά οχήματα.

5.

Τεχνική Υποστήριξη

και συντήρηση

τουλάχιστον για ένα

έτος

του

προσφερόμενου εξοπλισμού.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υποχρεωτικών προδιαγραφών
που παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙΙ).

Β.2. Απαιτούμενες υπηρεσίες – Παραδοτέα – Χρόνος
Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης και Παράδοσης του
Έργου – Τόπος - Τρόπος Παράδοσης
Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes –
Benz μοντέλο Sprinter 313 CDI Blue EFFICIENCY Van Extra Long, τύπος οχήματος
313 CDI KA, τα οποία θα παραδοθούν από την εταιρεία Mercedes – Benz Ελλάς ΑΕΕ
στην έδρα που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα γίνει η μετατροπή - διασκευή τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου να διαθέσει
τουλάχιστον έναν συνεργάτη, ο οποίος θα συνεργάζεται συνεχώς με την Αναθέτουσα
Αρχή για την ενημέρωσή της και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.
Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του όλου

έργου, ήτοι της

Διαμόρφωσης - Μετατροπής των δύο (2) οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας, της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και της παράδοσής τους έτοιμων
προς λειτουργία στο ΚΕΘΕΑ με το κλειδί στο χέρι, είναι τρεις μήνες (3) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει ως χρόνο παράδοσης χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από τον ανωτέρω χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εντός του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα δύο
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στο ΚΕΘΕΑ, σε πλήρη λειτουργία, στις εγκαταστάσεις
που θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι
καλής λειτουργίας.
Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την ΕΠΠΕ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α΄ φάση: ολοκλήρωση της Α’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών μόνωσης, ενίσχυσης και

καλωδίωσης

στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή

οχήματα , με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Α’ τμηματικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Β΄ φάση: ολοκλήρωση της Β’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών εσωτερικής επένδυσης και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή οχήματα , με σύνταξη πρωτοκόλλου Β’ τμηματικής
παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Γ΄ φάση: ολοκλήρωση

της Γ’ φάση του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των

εργασιών, την προσθήκη του εξοπλισμού , την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
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διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και την παράδοση τους σε πλήρη
λειτουργία, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Γ’ οριστικής

παραλαβής από την ΕΠΠΕ.

Α) Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την Επιτροπή
Παραλαβής του ΚΕΘΕΑ για κάθε παράδοσή του.
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει τα παραδοτέα στην ΕΠΠΕ και αυτή θα διενεργεί έλεγχο
προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία
του παραδοτέου.
Σε Περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις του
παραδοτέου τις γνωστοποιεί εντός (5) πέντε

ημερών στον Ανάδοχο εγγράφως,

υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η ΕΠΠΕ εγκρίνει ή απορρίπτει τα
παραδοτέα συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ και να
αποκαταστήσει τις τυχόν πλημμέλειες ή ελλείψεις άμεσα με δαπάνες του.
Η ΕΠΠΕ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι
υποδείξεις της. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ, τότε
η ΕΠΠΕ γνωστοποιεί την κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την έναρξη
των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η οριστική παραλαβή του Έργου, θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής
παράδοσης - παραλαβής μέσα σε ένα μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση
του Έργου από τον Ανάδοχο, που θα γνωστοποιεί εγγράφως προς την ΕΠΠΕ.
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Γ’
ΜΕΡΟΣ
:
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του πίνακα
που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αναγραφούν στην
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τα υπό διαμόρφωση –μετατροπή οχήματα και στη
στήλη ποσότητα να αναγραφεί ο αριθμός οχημάτων.
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δε
δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η συνολική τιμή της Προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως.
Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %,
στο οποίο υπάγονται τα είδη. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α.,
αυτός

θα

διορθώνεται

από

την

Επιτροπή

Διενέργειας

και

Αξιολόγησης

του

Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους
οικονομικούς πίνακες για τα είδη θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας .
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών
είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του
συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη
κρίση της να απορρίψει την προσφορά ως αναξιόπιστη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.
Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από

γνωμοδότηση

της

Επιτροπής

Διενέργειας

Διαγωνισμού

και

Αξιολόγησης

Προσφορών.
Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους (με ΦΠΑ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα
δαπάνη (με ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει
παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007).

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών

Φρατζέσκα Κωνσταντίνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ….. οδός …... αριθμός ..… ΤΚ …..}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και

μέχρι

του

ποσού

των

ευρώ.........................,

για

τη

συμμετοχή

στο

διενεργούμενο στις …………………… (ημερομηνία διενέργειας) Διαγωνισμό για το έργο με
τίτλο ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη
συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το

ανωτέρω

ποσό

της

εγγύησης

τηρείται

στη

διάθεσή

σας,

το

οποίο

και

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ
της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ...................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ.
……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης που αφορά το έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το

ανωτέρω

ποσό

της

εγγύησης

τηρείται

στη

διάθεσή

σας,

το

οποίο

και

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στ____

___________ σήμερα την ____________ ημέρα _____________ μεταξύ:

Του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Αναθέτουσα Αρχή) που εδρεύει στην
<διεύθυνση>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ονοματεπώνυμο>, <τίτλος / θέση> και
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
Της

εταιρίας

/

η

κοινοπραξίας

/

η

ένωσης

………………………………………………………………………………

εταιρειών

που

εδρεύει

με

την

επωνυμία

στην

……………,

εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την
…………………… Διακήρυξη που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος …………
και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την ………………… απόφαση κατακύρωσης, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου

«Διαμόρφωση - Μετατροπή των

δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας Mercedes – Benz μοντέλο Sprinter 313
CDI Blue EFFICIENCY Van Extra Long σε Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου
Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του
ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων
στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του
Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος», σύμφωνα με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές και

προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ΄αρ. ……Διακήρυξη και την παρούσα

Σύμβαση,

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…)

ΑΡΘΡΟ 1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο.
Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την
υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των
τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: «Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων τύπου VAN της εταιρείας
Mercedes – Benz μοντέλο Sprinter 313 CDI Blue EFFICIENCY Van Extra Long σε
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Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας,
έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και παράδοση των δύο ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων στο ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία
με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Ομάδα προσώπων,
ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της
εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του
Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με
τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που
αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που
ορίζεται

στη Σύμβαση

ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της
πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Διακήρυξη:

Η

σχετική

Διακήρυξη

της Αναθέτουσας Αρχής με

…………………… με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος

αριθμ. πρωτ.

Διαγωνισμός την

…………………… για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Προσφορά: η από ……………… προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα
μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί
με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν, ήτοι: α)……… Διακήρυξη β) ……. Προσφορά
του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του
Έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η «Διαμόρφωση - Μετατροπή των δύο (2) οχημάτων
τύπου VAN της εταιρείας Mercedes – Benz μοντέλο Sprinter 313 CDI Blue EFFICIENCY
Van Extra Long σε Κινητές Μονάδες για τις ανάγκες του Δικτύου Φροντίδας
Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις τεχνικές
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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προδιαγραφές της παρούσας, έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στο όνομα του ΚΕΘΕΑ
και παράδοση των δύο ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων – κινητών μονάδων στο
ΚΕΘΕΑ, έτοιμων προς λειτουργία με το κλειδί στο χέρι, με την χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

ΑΡΘΡΟ 3.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, θα συσταθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
(ΕΠΠΕ), με σχετική απόφαση Διευθυντή ΚΕΘΕΑ.
Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου και
της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων του Έργου. Η ΕΠΠΕ εφόσον
διαπιστώσει την εμπρόθεσμη παράδοση, την ολοκλήρωση του Έργου και αφού ελέγξει
και αναφέρει τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση τυχόν διορθώσεων ή
σφαλμάτων που απαιτήθηκαν για την άρση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά
την παραλαβή του Έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και το
διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην
παρούσα Σύμβαση.
Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του
υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Απαγορεύεται και είναι άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα
Αρχή κάθε είδους μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε δικαιώματος, απαίτησης ή αγωγής που τυχόν έχει
κατά της Αναθέτουσας Αρχής από ή σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της ανωτέρω Διακήρυξης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για
την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε σήμερα με την υπογραφή της
παρούσας την υπ΄ αρίθμ. _________ εγγυητική επιστολή της ____________, ποσού
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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ευρώ #.............................#, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
επιβαρύνσεων, με χρόνο ισχύος έως _____________
Η ανωτέρω εγγύηση αποδεσμεύεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Π.Δ.118/2007. Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος στην παρούσα ή λόγος
κατάπτωσής της, η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της
Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την λήξη ισχύος της και την σύνταξη οριστικής
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβής του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους, την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του
τελευταίου εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών του υποχρεώσεων και την
οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΥΘΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια είδους (ή τμήματος
αυτού) που θα παραδοθεί με βάση τη σύμβαση, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση
ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, αν κρίνεται απαραίτητο,
αντικατάσταση μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου, κατά τα
προβλεπόμενα στο Άρθρο 28 της παρούσας. Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου
την προαναφερόμενη ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγμένα η
ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που
ενδεχομένως προκληθεί σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης όρου της σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς από πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η αποζημίωση αυτή σε καμία
περίπτωση δε μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό του Συμβατικού
Τιμήματος, αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της
Σύμβασης δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό θα αντιστοιχεί
μόνο στην αξία του εν λόγω ανεκτέλεστου τμήματος.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών
υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της
με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό
την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την
ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά την εκτέλεση του
Έργου που ανέλαβε ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την
εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους
του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του όλου

έργου, ήτοι της

Διαμόρφωσης - Μετατροπής των δύο (2) οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας, της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και της παράδοσής τους έτοιμων
προς λειτουργία στο ΚΕΘΕΑ με το κλειδί στο χέρι, είναι τρεις μήνες (3) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει ως χρόνο παράδοσης χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από τον ανωτέρω χρόνο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εντός του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα δύο
ειδικά διαμορφωμένα οχήματα

σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις που θα

υποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι καλής
λειτουργίας.
Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την ΕΠΠΕ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α΄ φάση: ολοκλήρωση της Α’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών μόνωσης, ενίσχυσης και

καλωδίωσης

στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή

οχήματα , με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Α’ τμηματικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Β΄ φάση: ολοκλήρωση της Β’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών εσωτερικής επένδυσης και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή οχήματα , με σύνταξη πρωτοκόλλου Β’ τμηματικής
παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Γ΄ φάση: ολοκλήρωση

της Γ’ φάση του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των

εργασιών, την προσθήκη του εξοπλισμού , την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και την παράδοση τους σε πλήρη
λειτουργία, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Γ’ οριστικής

παραλαβής από την ΕΠΠΕ.

Α) Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την Επιτροπή
Παραλαβής του ΚΕΘΕΑ για κάθε παράδοσή του.
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει τα παραδοτέα στην ΕΠΠΕ και αυτή θα διενεργεί έλεγχο
προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία
του παραδοτέου.

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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Σε Περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις του
παραδοτέου τις γνωστοποιεί εντός (5) πέντε

ημερών στον Ανάδοχο εγγράφως,

υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η ΕΠΠΕ εγκρίνει ή απορρίπτει τα
παραδοτέα συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ και να
αποκαταστήσει τις τυχόν πλημμέλειες ή ελλείψεις άμεσα με δαπάνες του.
Η ΕΠΠΕ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι
υποδείξεις της. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ, τότε
η ΕΠΠΕ γνωστοποιεί την κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την έναρξη
των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η οριστική παραλαβή του Έργου, θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο οριστικής
παράδοσης - παραλαβής μέσα σε ένα μήνα μετά την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση
του Έργου από τον Ανάδοχο, που θα γνωστοποιεί εγγράφως προς την ΕΠΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης
μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών
σημείων ή εργασιών του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα
(30) ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΠΕ θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο
για

τη

διαφοροποίηση

του

χρονοδιαγράμματος,

ως

προς

τη

συγκεκριμένη

δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου για
συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, στην περίπτωση που η εκτέλεση της
Σύμβασης ή επί μέρους εργασιών της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς
λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση
γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην
ΕΠΠΕ και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας
εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία
του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η ΕΠΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή – η
οποία αποφασίζει τελικά - εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το
μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται
κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 11.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της
παρούσας Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν
και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε
βάρος του Αναδόχου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 καθώς και στη
λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική Διακήρυξη.
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα –
στάδια υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης τμήματος του Έργου
ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
α) ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου στο
οποίο αφορά η καθυστέρηση και του μέρους του Έργου το οποίο επηρεάζεται χρονικά
από αυτήν για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Το σύνολο αυτής της αποζημίωσης δε
μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος
β) Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί
μέρος του εξοπλισμού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί λόγω καθυστερημένης
παράδοσης υλικού απαραίτητου για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση,
σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης τμήματος ή
μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου
ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των τμημάτων του Έργου περατωθεί μέσα στη
συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
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ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως
άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν
συμβατικό τίμημα.
Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
ΠΔ118/2007.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους,
πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή,
στα

Παραρτήματα

της

Σύμβασης

και

την

Τεχνική

Προσφορά

του

Αναδόχου

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…)
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή

τμηματική παραλαβή προβλέπεται στη Σύμβαση, θα

πρέπει o Ανάδοχος να φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την ΕΠΠΕ,
αναφέροντας αναλυτικά τα παραδοτέα,

την ημέρα, ώρα και τόπο όπου θα γίνει η

παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.
Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το
χρόνο παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος.
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο
τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη, στα Παραρτήματα της Διακήρυξης και στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο
τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την
εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό
Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου όπως ενδεικτικά:
α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
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β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του
Έργου
γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την
προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των
λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά
το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως
δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση
χρονικά σημεία που καθορίζονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΤΙΜΗΜΑ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο
ποσό των ………………………ευρώ ( €) (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

….)

περιλαμβανομένου

ΦΠΑ

και

παρακράτησης

2%

υπέρ

των

Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007).
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της
απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 388 Α.K)

ΑΡΘΡΟ 15.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις τμηματικές
παραλαβές και ανάλογα με την πρόοδο του έργου, μετά από παραλαβή του τμήματος
αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ),
σύμφωνα με το άρθρο 22 των όρων του Διαγωνισμού.
Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 2%
υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007).
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με
την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Τα νόμιμα δικαιολογητικά θα εκδίδονται στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και το οποίο θα τα
εξοφλεί.
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ΑΡΘΡΟ 16.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση
απαιτουμένων εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται
να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην
παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί

απαραίτητο για την κάλυψη

απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας

λειτουργικών απαιτήσεων

που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή
στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα
συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερομένου για ίδια ή
παρόμοια είδη και υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης
των προσφερόμενων ειδών, εφ’ όσον έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες
εταιρίες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή αντικαταστάσεις σε χρόνο μεταγενέστερο
από την υπογραφή της Σύμβασης και πριν την παράδοση των ειδών. Οι προτάσεις
αυτές αφενός δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή αφετέρου δεν θα
αυξάνουν σε καμία περίπτωση το συμβατικό τίμημα του έργου
Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τον συμβατικό
χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων ειδών και θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη
παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης επικαιροποίησης.

ΑΡΘΡΟ 17.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει από
τον Ανάδοχο.
Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την ΕΠΠΕ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Α΄ φάση: ολοκλήρωση της Α’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών μόνωσης, ενίσχυσης και

καλωδίωσης

στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή

οχήματα , με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Α’ τμηματικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Β΄ φάση: ολοκλήρωση της Β’ φάσης του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των
εργασιών εσωτερικής επένδυσης και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
στα υπό Διαμόρφωση - Μετατροπή οχήματα , με σύνταξη πρωτοκόλλου Β’ τμηματικής
παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
Γ΄ φάση: ολοκλήρωση

της Γ’ φάση του έργου, που αφορά την ολοκλήρωση των

εργασιών, την προσθήκη του εξοπλισμού , την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ειδικά
διαμορφωμένων οχημάτων στο όνομα του ΚΕΘΕΑ και την παράδοση τους σε πλήρη
λειτουργία, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου Γ’ οριστικής

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

παραλαβής από την ΕΠΠΕ.

Σελίδα 47/55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Διαμόρφωση – Μετατροπή δύο οχημάτων τύπου VAN που θα χρησιμοποιηθούν ως Κινητές Μονάδες του
Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

Ο Ανάδοχος θα φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την Επιτροπή Παραλαβής
του ΚΕΘΕΑ για κάθε παράδοσή του.
Η ΕΠΠΕ θα διενεργεί έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη
παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία των παραδοτέων.
Σε Περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις των
παραδοτέων τις γνωστοποιεί εντός πέντε (5) ημερών στον Ανάδοχο εγγράφως,
υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η ΕΠΠΕ εγκρίνει ή απορρίπτει τα
παραδοτέα συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ και να
αποκαταστήσει τις τυχόν πλημμέλειες ή ελλείψεις άμεσα με δαπάνες του.
Η ΕΠΠΕ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι
υποδείξεις της. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ, τότε
η ΕΠΠΕ γνωστοποιεί την κατάσταση στην Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται την έναρξη
των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω Σε
περίπτωση που η προσωρινή ή οριστική παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ
εντός

των

προβλεπόμενων

προθεσμιών

με

αποδεδειγμένη

υπαιτιότητα

της

Αναθέτουσας Αρχής, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η παραλαβή συντελεσθεί
αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο παραδοτέο, ο Ανάδοχος
έχει υποχρέωση να επιστρέψει το μέρος του συμβατικού τιμήματος που τυχόν
καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό, και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
παρακρατήσει αυτό από το συμβατικό τίμημα και από την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης. Πριν την επιστροφή του μέρους του συμβατικού τιμήματος η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να θέσει στον Ανάδοχο και προθεσμία προς επανόρθωση των διαφορών.
Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται με την

ολοκλήρωση

της Γ’ φάση του έργου, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, που
βεβαιώνει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου, μέσα σε ένα μήνα μετά την
έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση του έργου από τον ανάδοχο, την οποία υποχρεούται
να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ .
Κατά την οριστική παραλαβή, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τυχόν επιπλέον
τροποποιήσεις στα παραδοτέα που έχουν ήδη παραληφθεί προσωρινά και επιβάλλονται
από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου. Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του έργου και ανεξάρτητα από το αν η εκάστοτε φάση /
εργασία έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη
συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του έργου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές
στην ΕΠΠΕ επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Σελίδα 48/55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Διαμόρφωση – Μετατροπή δύο οχημάτων τύπου VAN που θα χρησιμοποιηθούν ως Κινητές Μονάδες του
Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις
διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης
της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ εισηγείται την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, ή
καθυστερεί την παράδοση αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις
της ΕΠΠΕ.
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου, παροχής υπηρεσιών
ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις
οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο Έργο ή
εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, μαγνητικά
ή μη).
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.
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Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα
του Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως
προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η καταγγελία επιφέρει και την κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή των αναφερομένων στο άρθρο
21 κυρώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου
το τμήμα του Έργου που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε
οποιονδήποτε τρίτο με όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους
ανάλογους των προσφερομένων για ίδια ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της
καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης του
Έργου, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου Αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον
Ανάδοχο αποζημίωση για ζημία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί
ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών,
που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από
την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του Έργου που παραδόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 19.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε κάθε περίπτωση υπαίτιας
παράβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν
από τη Σύμβαση και ιδίως των όρων που αφορούν στην καταβολή της αμοιβής του
Αναδόχου αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον
αυτή:
(ι) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους
που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
(ιι) παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας
της εκ μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με
την πάροδο απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας.
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ΑΡΘΡΟ 20.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 21.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους
ή μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή
διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που
εδρεύουν στην Αθήνα.

Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Για τον Ανάδοχο:

Υπογραφή

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος / Θέση

Τίτλος / Θέση

Σφραγίδα

Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και
την αρίθμηση που εμφανίζονται.
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός
που σημαίνει

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και

απαιτεί

συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον
αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν
καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην
Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της
προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης
της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της
Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε

περίπτωση

που

δεν

έχει

απαντηθεί

οποιοσδήποτε

όρος

των

ΠΙΝΑΚΩΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΝΑ
ΟΧΗΜΑ

1

ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗ

1.1

ΘΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΑΥΤΑ

6

1.2

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

1

1.3

ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1

1.4

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ

1

1.5

ΜΙΚΡΟ ΨΥΓΕΙΟ

1

1.6

ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

1.7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

1

1.8

ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1.9

ΣΚΑΜΠΟ ΣΠΑΣΤΑ

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
ΚΡΕΒΑΤΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lit ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ME
ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
10
1
ΝΑΙ
1
1
1

1.15

ΦΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1

1.16

ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1

1.17

AMBU

1

1.18

ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

1

1.19

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

1

1.20

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΛΟ

1

1.21

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

1

1.22

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 12

1
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ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΑΤΣ

1.23

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

1.24

ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΔΟΧΕΙΟ 5-7L) ΤΩΝ
ΣΥΡΙΓΓΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
600LUX
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ 2,7KW HTOI
9.212btu/h ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1,6KW
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΠΟΛΕΩΣ
230V AC

ΝΑΙ

1.31

ΠΡΙΖΕΣ ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΝΑΙ

1.32

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΝΑΙ

1.33

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ

ΝΑΙ

1.25
1.26
1.27

1.28

1.29

1.30

1.34

1.35
1.36

1.37

1.38

1.39

1.40
1.41
1.42
1.43

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
30MS, ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
κ.λ.π
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ 3-5 5KVA ΜΕ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΕΤΡΟΜΒΑΜΒΑΚΑ
ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΚΑΖ ΠΑΧΟΥΣ 16mm (ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ ΤΟΙΧΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 2-3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΟΡΟΦΗ ME ΤΕΛΑΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΟΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΒΡΑΝΗΣ ΜΕ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΔΥΟ
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1.44
2.

3.

ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ –
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΑΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΝΑΙ
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