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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο ∆ήµος Χανίων διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την ε̟ιλογή αναδόχων για την 

̟ροµήθεια ειδών ̟ροϋ̟ολογισµού 481.020,50 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ̟ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π∆ 60/2007 Παράρτηµα ΙΙ (Α) και ΙΙ 

(Β), καθώς και  

β) τους όρους του ̟αρόντος τεύχους  

και καλεί τους ενδιαφερόµενους ̟ροµηθευτές να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου του ως άνω έργου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή   

Κατάθεση δείγµατος α̟ό ̟ροµηθευτή: ΟΧΙ  

,
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υ̟όψη: 

Τις διατάξεις:  

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ό̟ως αυτή 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει και της µε αρ. ̟ρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. ∆/νσης 

Κρατ. Προµηθειών του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης.  

2. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»  

3. Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) ̟ερί Ενιαίου κανονισµού ̟ροµηθειών 

οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ. 

4. ΦΕΚ 550/Β/27-7-1993: ∆ιόρθωση σφαλµάτων στην Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389/8-3-1993 

του Υ̟ουργείου Εσωτερικών  

5. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)».  

6. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων", ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων, ο ο̟οίος θεσ̟ίστηκε ̟ρος εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και 

καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.  

8. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις" .  

9. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής 

ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007-2013  

10. Την µε αριθµ. ̟ρωτ. 34/05-01-2012 (Α∆Α: ΒΟΝΤ7ΛΚ-ΞΡΤ) Α̟όφαση ένταξης της ̟ράξης 

στα ̟λαίσια του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  

11. Την υ̟’ αριθµό ΣΑΕΠ 002/8 µε Κ.Α. 2012ΕΠ00280001 Έγκρισης διάθεσης ̟ίστωσης της 

Περιφέρειας Κρήτης 

12. Την υ̟’ αριθµ. 210/2012 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού µε κριτη΄ριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

13. Την υ̟’ αριθµ. 68/2012 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία ορίστηκε η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης των 

α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των α̟ευθείας αναθέσεων των ̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ 

για το 2012. 

14. Την υ̟’ αριθµ. 496/2012 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης. 

15. Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 23578/23-3-2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων µε την ο̟οία ορίστηκε η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής των ειδών. 

16. Η ̟ράξη συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, 

̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης τετρακόσια ογδόντα ένα χιλιάδων είκοσι ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 

(481.020,50 €), µη συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού, για την 

εξυ̟ηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης 

του Παραρτήµατος Γ της ̟αρούσης.  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες ̟ροσφορές, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής 

∆ιαγωνισµού η ο̟οία συνεστήθη µε την µε αριθµό 68/2012 α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων, για την ̟ροµήθεια των ειδών ̟ου αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Α' και κατό̟ιν κανονικής ̟ροθεσµίας 52 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία 

α̟οστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στον 

τύ̟ο.  

Ηµεροµηνία α̟οστολής 

για δηµοσίευση στην 

Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

στον Ηµερήσιο Τύ̟ο 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΦΕΚ) 

Προϋ̟ολογισθείσα 

∆α̟άνη 

Σε ΕΥΡΩ χωρίς 

ΦΠΑ 

26/04/2012 10/5/2012 239/4-5-2012 481.020,50€ 
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού  

1.1.  Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Χανίων 

1.2.  Η διεύθυνση στην ο̟οία θα κατατεθούν οι ̟ροσφορές είναι: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά 

Κρήτης. 

1.3.  Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην ̟ροµήθεια δώδεκα (12) «̟ακέτων» (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, 

ΙΑ και ΙΒ) τα ο̟οία αναλυτικά ̟αρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Α, ̟ου 

α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσης.  

1.4.  Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για ένα ή ̟ερισσότερα ̟ακέτα, για 

τη συνολική όµως ̟ροκηρυχθείσα ̟οσότητα κάθε ̟ακέτου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται 

µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α. Η α̟όρριψη ενός ή ̟ερισσοτέρων ειδών ενός ̟ακέτου 

ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς ολόκληρου του ̟ακέτου. 

1.5.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ̟ροϋ̟ολογισµού των 

̟ακέτων.  

1.6.  Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ειδών ε̟ισυνά̟τονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο 

Παράρτηµα Β το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής.  
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2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων  

2.1.  Η ̟αρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα ̟αραρτήµατα, ̟ου α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα 

µέρη αυτής διατίθεται α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το ∆ήµο Χανίων (οδός Κυδωνίας, 

Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, Τµήµα Προγραµµατισµού Ποιότητας & Οργάνωσης, κα. Σαλά̟̟α Αθηνά, 

Τηλ.: 2821341612) κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να 

̟αραλαµβάνουν την Προκήρυξη, µέχρι και ε̟τά (7) ηµέρες ̟ριν α̟ό τη λήξη της 

̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών, α̟ό τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Η Προκήρυξη 

µαζί µε τα συνηµµένα ̟αραρτήµατα είναι αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Χανίων, www.chania.gr    

2.2.  Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα ̟ριν α̟ό την 

λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών, υ̟οβάλλοντας γρα̟τώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την ̟αρέλευση της ως άνω ̟ροθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµιά 

διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη ε̟ικοινωνία. Γρα̟τές Α̟αντήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής κοινο̟οιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους ̟ου ̟αρέλαβαν την Προκήρυξη 

µέχρι και έξι (6) ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. Οι Υ̟οψήφιοι δεν 

δικαιούνται να ε̟ικαλούνται α̟αντήσεις ̟ροφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

2.3.  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ̟αρούσας δίδονται α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία. Οι 

συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τα συµ̟ληρωµατικά έγγραφα γνωστο̟οιούνται 

α̟ό τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες ̟ριν α̟ό την 

εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας ̟ου έχει ορισθεί για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών, εφόσον έχουν 

ζητηθεί εµ̟ρόθεσµα, χωρίς ο ̟ροσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης. Οι συµ̟ληρωµατικές 

̟ληροφορίες α̟οστέλλονται ή ̟αραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες ε̟είγοντες λόγοι καθιστούν 

την ̟ροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µ̟ορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, ̟ριν 

α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έχει ορισθεί για την υ̟οβολή των ̟ροσφορών. 
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3. Ορισµοί:  

3.1.  Προς κατανόηση των όρων της ̟αρούσης, δίδονται οι ̟αρακάτω ορισµοί για τους εξής 

όρους  

o «Αναθέτουσα Αρχή»: ∆ήµος Χανίων 

o «Ενδιαφερόµενος»: Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσω̟ο ̟ου ̟ροτίθεται να λάβει µέρος 

στη διαδικασία.  

o «Υ̟οψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή η ένωση ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλει 

̟ροσφορά.  

o «Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού» ή «Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του 

διαγωνισµού»: Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 68/2012 

α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων για την διεξαγωγή του 

διαγωνισµού και την εισήγηση ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της 

σύµβασης ̟ροµήθειας.  

o «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υ̟οψήφιος στον ο̟οίο θα ανατεθεί η σύµβαση 

̟ροµηθειών της ̟αρούσας, µέσω σύµβασης ̟ου θα καταρτιστεί και θα υ̟ογραφεί, 

µετά την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος και βάσει του σχεδίου σύµβασης του 

Παραρτήµατος ∆' της ̟αρούσας.  

o «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η ̟αρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν 

̟αραρτήµατα ̟ου εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και ̟εριέχουν τους όρους και 

̟ροϋ̟οθέσεις βάσει των ο̟οίων διενεργείται ο ̟αρών διαγωνισµός.  

o «Προσφορά»: Η Προσφορά ̟ου θα υ̟οβάλλουν οι Υ̟οψήφιοι στο ̟λαίσιο του 

̟αρόντος διαγωνισµού, και η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τρεις υ̟οφακέλους και ̟ιο 

συγκεκριµένα α) τον Υ̟οφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, β) τον Υ̟οφάκελο 

Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υ̟οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  

o «Υ̟εύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

̟ερί̟τωση αλλοδα̟ού υ̟οψηφίου κείµενο ανάλογης α̟οδεικτικής αξίας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της χώρας ̟ροέλευσής του. Σε ̟ερί̟τωση Νοµικού Προσώ̟ου 

υ̟ογράφεται α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του ή α̟ό ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα ̟ρος 

τούτο εκ̟ρόσω̟ο (σε αυτήν την ̟ερί̟τωση ̟ροσκοµίζεται ε̟ικυρωµένο αντίγραφο 

του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρεται ο 

όρος Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, εννοείται ̟άντοτε ότι γίνεται µε θεώρηση του γνησίου της 

υ̟ογραφής του υ̟ογράφοντα.  
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4. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµ,ού  

4.1.  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την (∆ΕΥΤΕΡΑ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) και ώρα 10:00, στα 

γραφεία του ∆ήµου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, όροφος 1ος, Αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Χανίων. 

4.2. Αρµόδιος Υ̟άλληλος για ̟ληροφορίες κα. Σαλά̟̟α Αθηνά, ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τµήµα Προγραµµατισµού Ποιότητας & Οργάνωσης, τηλ. 

2821341612, φαξ 2821093300.  
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5. Υ̟οβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

5.1.  Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό τους κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της 

̟αρούσας.  

5.2.  Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της α̟οστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς 

τους µέχρι την ̟αραλαβή του α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 

εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο.  

5.3.  Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να α̟οστέλλονται στο ∆ήµο Χανίων µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο και 

̟αραλαµβάνονται µε α̟όδειξη, µε την α̟αραίτητη όµως ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα 

̟εριέρχονται στην Υ̟ηρεσία µέχρι την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

5.4.  Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη α̟οδεχόµενος τον κίνδυνο για ο̟οιοδή̟οτε γεγονός, 

έστω και ανωτέρας βίας (̟εριλαµβανοµένων ̟ροβληµάτων α̟ό τη διαδικασία 

εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) ̟ου µ̟ορεί να έχει ως α̟οτέλεσµα τη µη εµ̟ρόθεσµη ή µη ̟ροσήκουσα 

υ̟οβολή του Φακέλου Προσφοράς του.  

5.5.  Προσφορές ̟ου κατατίθενται µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ̟ρόθεσµες 

και ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.  

5.6.  Οι ̟ροσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ̟ροσφορά και οικονοµική ̟ροσφορά) 

υ̟οβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) ̟ρωτότυ̟ο και 

ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική 

̟ροσφορά έντυ̟α, σχέδια και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία ̟ου µ̟ορεί να είναι σε 

αναγνωρισµένη α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση γλώσσα, κατά ̟ροτίµηση στην Αγγλική.  

5.7.  Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

• Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια.  

• Ο αριθµός της διακήρυξης.  

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

• Τα στοιχεία του α̟οστολέα.  

5.8.  Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ̟εριλαµβάνει τρεις ε̟ιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους 

υ̟οφακέλους α) τον Υ̟οφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τον Υ̟οφάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς, τον Υ̟οφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών 

Υ̟οφακέλων υ̟οχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. ̟αράγραφο 5.7 του 

̟αρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

5.9.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 
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όγκου, να το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι̟ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

5.10.  Όλοι οι ε̟ιµέρους φάκελοι αναγράφουν την ε̟ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υ̟οψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 

του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

5.11.  Σε ̟ερί̟τωση Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να αναγράφονται η ̟λήρης ε̟ωνυµία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου όλων των µελών της.  

5.12.  Α̟αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων ̟ου είναι δυνατόν να α̟οσφραγιστούν και 

να ε̟ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

5.13.  Σε ένα α̟ό τα αντίτυ̟α ̟ου ορίζεται ως ̟ρωτότυ̟ο και σε κάθε σελίδα του, ̟ρέ̟ει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο 

Ανάδοχο. Το ̟εριεχόµενο του ̟ρωτοτύ̟ου είναι ε̟ικρατέστερο α̟ό τα άλλα αντίτυ̟α και 

τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας αυτών µε το ̟ρωτότυ̟ο. 

5.14.  Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών ̟ρέ̟ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 

5.15.  Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υ̟άρχει στην ̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσθήκη ή διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 

̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή ̟ροσθήκη. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν σ' αυτή 

διορθώσεις ̟ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

̟ροσφορών.  

5.16.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο ̟εριεχόµενο της Προσφοράς χρησιµο̟οιούνται συντοµογραφίες, για 

τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υ̟οχρεωτικό για τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο να 

αναφέρει σε συνοδευτικό ̟ίνακα την ε̟εξήγησή τους. 

5.17.  Με την υ̟οβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 

α̟ολύτως ενήµερος α̟ό κάθε ̟λευρά των το̟ικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 

̟ηγών ̟ροέλευσης των ̟άσης φύσης υλικών, ειδών εξο̟λισµού κλ̟. και ότι έχει µελετήσει 

όλα τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

5.18.  Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά 

̟ερί̟τωση στην ̟ροσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται 

και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την ̟αράδοση της ̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή 

ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις 
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δίνονται α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού ή 

εγγράφως α̟ό την υ̟ηρεσία. 

5.19.  Αντι̟ροσφορά ή τρο̟ο̟οίηση της Προσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου κατά την κρίση της αρµόδιας 

Ε̟ιτρο̟ής εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ̟όψη.  

5.20.  Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των Προσφορών δεν γίνεται α̟οδεκτή αλλά 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της 

∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α̟ό την 

αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή και λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου 

ζητήθηκαν. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αροχή διευκρινίσεων είναι υ̟οχρεωτική για τον 

υ̟οψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντι̟ροσφορά. 

5.21.  Οι διευκρινίσεις των υ̟οψηφίων Αναδόχων ̟ρέ̟ει να δίνονται γρα̟τά, εφόσον ζητηθούν, 

σε χρόνο ̟ου θα ορίζει η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή. 

5.22. Ο διαγωνισµός αφορά στην ̟ροµήθεια δώδεκα (12) ̟ακέτων ειδών. Γίνονται δεκτές 

̟ροσφορές για την συνολική ̟ροκηρυχθείσα ̟οσότητα κάθε ̟ακέτου, ό̟ως αυτή 

̟εριγράφεται µονοσήµαντα στα ̟αραρτήµατα Α' και Β' της ̟αρούσας διακήρυξης.  

5.23.  Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των 

α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού, ̟αρουσία των υ̟οψηφίων ή των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων 

τους σύµφωνα µε την διαδικασία.  

5.24.  Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών αµέσως 

µετά την ολοκλήρωση του έργου ̟αραλαβής των ̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου 

ορίζεται στην ̟αράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.25.  Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται α̟ό 

την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού και ̟αραδίδονται µε 

α̟όδειξη στην Υ̟ηρεσία ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό ̟ρος φύλαξη.  

5.26.  Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των ̟ροσφορών ̟ου υ̟οβλήθηκαν 

νόµιµα, σε χρόνο ̟ου θα καθορισθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του 

διαγωνισµού.  

5.27.  Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών για όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές, θα 

α̟οσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορισθεί ύστερα α̟ό ειδική ̟ρόσκληση 

̟ρος όσους δικαιούνται να ̟αρευρεθούν.  

5.28.  Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών, για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοι̟ών στοιχείων α̟οδεκτές, δεν α̟οσφραγίζονται αλλά 

ε̟ιστρέφονται.  

5.29.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 
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ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  

5.30.  Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του ̟αρα̟άνω αναφεροµένου α̟ορρί̟τεται 

ως α̟αράδεκτη.  

5.31.  Η ισχύς της Προσφοράς ̟αρατείνεται υ̟οχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα 

Αρχή ̟ριν α̟ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη ενενήντα (90) ηµερών. 

5.32.  Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ̟ορεί να γίνει και µετά 

τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α̟οδεχτεί. 

5.33.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της α̟οσυρθεί, ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος 

υ̟όκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• α̟ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• κατά̟τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ̟ωση ή δικαστική ενέργεια 
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6. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής  

6.1.  ∆ικαίωµα συµµετοχής ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν:  

(α)  Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α της ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής ή συνεταιρισµοί ή 

κοινο̟ραξίες ή ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου ασχολούνται µε την ̟αραγωγή ή ̟ροµήθεια, 

την ανά̟τυξη και συντήρηση εκ̟αιδευτικών συστηµάτων, οργάνων, µηχανηµάτων 

και ̟ειραµάτων ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης καθώς και µε την ̟αροχή σχετικών 

υ̟ηρεσιών.  

(β)  Για τις ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, ̟ρέ̟ει να ισχύουν τα 

καθοριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Υ̟ουργικής Α̟όφασης 11389 (̟ερί 

Ενιαίου κανονισµού ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ).  

6.2.  Στη συνέχεια της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης, ο όρος "̟ροµηθευτής" αφορά όλες τις 

̟ροαναφερθείσες κατηγορίες.  

6.3.  ∆εν γίνονται δεκτοί:  

(α)  Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια Ελληνική ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή 

ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκ̟λήρωσαν συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις 

και ο α̟οκλεισµός τους είναι εν ισχύ.  

(β)  Όσοι α̟οκλείστηκαν α̟ό διαγωνισµούς για ̟ροµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη α̟όφαση 

για αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υ̟ήρξαν ένοχοι 

σοβαρού ε̟αγγελµατικού ̟αρα̟τώµατος το ο̟οίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

δια̟ιστώσει µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο.  

(γ)  Όσοι (ί) τελούν υ̟ό ̟τώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

̟τώχευση και (ίί) τελούν υ̟ό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης 

α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υ̟ό ανάλογες συνθήκες.  

(δ)  Όσοι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι εµ̟ί̟τουν στις κατηγορίες ̟ου αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 

του Π∆ 60/2007, ήτοι υ̟άρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση, 

γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή ̟ερισσότερους α̟ό τους κατωτέρω λόγους:  

(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 ̟αρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  

(ii) ∆ωροδοκία ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ̟ράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 ̟αρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  

(iii) Α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων.  
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(iv) Νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη ̟ρόληψη 

χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων 

α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες.  

(v) Για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, α̟άτης, εκβίασης, ̟λαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκο̟ίας. 

(ε)  Όσα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α του εξωτερικού έχουν υ̟οστεί αντίστοιχες µε τις 

̟αρα̟άνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 

(στ)  Οι ενώσεις ̟ροσώ̟ων, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις 

α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της 

6.4.  Α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές ε̟ιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµ̟ορικών) ̟ου κατά 

̟αράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας α̟ασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι ̟ροσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και 

κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της ̟ροαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρεία του ̟ροϊόντος. 
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7. Υ̟οφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

7.1.  Ο Υ̟οφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής ̟εριέχει ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου τα εξής 

δικαιολογητικά:  

7.1.1  Πιστο̟οιητικό Εγγραφής στο οικείο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό ε̟ιµελητήριο.  

7.1.2  Εγγύηση Ε̟ιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, α̟ό αναγνωρισµένη τρά̟εζα η 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε ̟οσό ίσο ̟ρος το 5% της 

̟ροϋ̟ολογισµένης τιµής για εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το 

υ̟όδειγµα του ̟αραρτήµατος Ε' της διακήρυξης  

7.1.3  Υ̟εύθυνη ∆ήλωση στην ο̟οία:  

(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο̟οίο συµµετέχουν.  

(ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους ότι:  

α) ∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση σχετικά 

µε τα ̟αρακάτω αδικήµατα:  

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

• ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο Άρθρο 3 ̟αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συµβουλίου.  

• Α̟άτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύµβασης για την ̟ροστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων.  

• Νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την ̟ρόληψη χρησιµο̟οίησης 

του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό 

̟αράνοµες δραστηριότητες.  

β) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε δικαστική α̟όφαση ̟ου έχει ισχύ δεδικασµένου 

για αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική διαγωγή τους (Άρθρο 43 ̟αρ. 2(γ) 

του Π.∆. 60/2007). ∆εν έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα ̟ου 

α̟οδεδειγµένα δια̟ιστώθηκε µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή 

(άρθρο 43 ̟αρ 2 δ του Π∆ 60/2007).  

γ) ∆εν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της ε̟ιχειρήσεως τους έχουν 

ανασταλεί και δεν τελούν σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροκύ̟τει 

α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία.  

δ) ∆εν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης 
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α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµού µε τους 

̟ιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες ̟αρόµοιες διαδικασίες.  

ε) Έχουν εκ̟ληρώσει τις ασφαλιστικές υ̟οχρεώσεις τους όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.  

στ) Έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους όσον αφορά στην ̟ληρωµή των 

φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της 

χώρας εγκατάστασής τους.  

ζ) ∆εν έχουν υ̟οβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την ̟αροχή ̟ληροφοριών ̟ου 

α̟αιτούνται σύµφωνα µε την ̟αρούσα Προκήρυξη και έχουν υ̟οβάλει όλες τις 

̟ληροφορίες ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα µε την ̟αρούσα Προκήρυξη.  

(iii) Να αναλαµβάνεται η υ̟οχρέωση για την έγκαιρη και ̟ροσήκουσα ̟ροσκόµιση 

των δικαιολογητικών το άρθρο 14 της ̟αρούσης διακήρυξης.  

7.1.4  Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντι̟ρόσω̟ό τους, 

υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης.  

7.1.5  ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού ̟ροϊόντος ̟ου ̟ροσφέρεται.  

7.1.6  Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία θα αναφέρεται ο χρόνος ̟αράδοσης των υ̟ό 

̟ροµήθεια ειδών. 

7.1.7  Υ̟εύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, 

α̟οκατάσταση τυχόν βλαβών ή ̟ροβληµάτων, δωρεάν για δύο (2) έτη τουλάχιστον 

και για τη συντήρηση και ̟αροχή ανταλλακτικών για ̟έντε (5) έτη τουλάχιστον α̟ό 

την ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή, ό̟ου χρειάζεται. 
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8. Υ̟οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

8.1  Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως της ̟ροσφοράς 

τα ακόλουθα:  

8.1.1  Λε̟τοµερή Περιγραφή για κάθε ̟ροσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη α̟ό ε̟ίσηµα 

prospectus ή καταλόγους ̟ου θα ε̟αληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

̟ροσφερόµενου είδους.  

Σε κάθε ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω έντυ̟α είναι υ̟οχρεωτικό στη θέση του ̟ροσφερόµενου 

αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύ̟ος 

̟ου ̟ροσφέρεται, µε τρό̟ο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία 

αµφιβολία ως ̟ρος την ταυτότητα του ̟ροσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου 

αυτού θεωρείται ότι συνε̟άγεται αοριστία της ̟ροσφοράς και α̟ορρί̟τεται ως 

α̟αράδεκτη.  

Ειδικότερα στην τεχνική ̟ροσφορά κάθε είδους θα υ̟άρχει:  

 α.  Χώρα ̟ροέλευσης - κατασκευής.  

 β.  Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  

 γ.  Τύ̟ος ή µοντέλο ̟ροσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.  

Για τα ̟ροϊόντα ̟ου κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος α̟αιτείται ο 

χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας».  

8.1.2  Στη ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό ̟ροϊόν, 

υ̟εύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου της ε̟ιχείρησης στην ο̟οία 

ανήκει ή η ο̟οία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 

̟ροϊόντος ότι έχει α̟οδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης ̟ροµήθειας 

σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης στο ̟ροµηθευτή υ̟έρ του ο̟οίου έγινε η α̟οδοχή.  

8.1.3  Υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροµηθευτή για ύ̟αρξη και ̟αροχή ανταλλακτικών για µία 

̟ενταετία καθώς και δήλωση µε την ο̟οία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη 

α̟ό την οριστική ̟αραλαβή του την καλή λειτουργία του υ̟ό ̟ροµήθεια είδους και 

την δωρεάν α̟οκατάσταση βλαβών ̟ου δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή 

κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνε̟άγεται και 

ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής λειτουργίας την ο̟οία θα καταθέσει ο 

µειοδότης).  

8.1.4  Α̟αραιτήτως και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, η κάθε ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται 

α̟ό φύλλο συµµόρφωσης, ό̟ου ο κάθε ̟ροµηθευτής θα α̟αντά ̟αράγραφο ̟ρος 

̟αράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 
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̟ροδιαγραφών µε ̟αρα̟οµ̟ές και τεχνικές ε̟εξηγήσεις ό̟ου α̟αιτείται, σε 

̟ερί̟τωση δε διαφωνίας θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία α̟όκλισης. 

Προσφορές ̟ου θα α̟αντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλ̟. χωρίς τεκµηρίωση 

και ̟λήρη ̟αρα̟οµ̟ή - αντιστοιχία θα α̟οκλείονται.  

8.1.5  Στην τεχνική ̟ροσφορά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD 

τα ο̟οία θα ̟εριέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των ̟ροσφεροµένων 

ειδών κατά ̟ροτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Ε̟ίσης υ̟εύθυνη 

δήλωση ότι ο ̟ροµηθευτής αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση κατά την ̟αράδοση τα 

βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το 

λογισµικό ό̟ου α̟αιτείται.  

8.2  Στην τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού η αρίθµηση και οι 

ονοµασίες των ειδών ̟ου ̟ροσφέρονται θα είναι ό̟ως ακριβώς και στις ̟ροδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

8.3  Στην τιµή ̟ροσφοράς του ̟ροµηθευτή συµ̟εριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τό̟ους ̟ου αναφέρονται στον συνηµµένο ̟ίνακα.  

8.4  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην ενηµέρωση - ε̟ίδειξη του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα του υ̟οδειχθεί 

α̟ό την Σχολική Μονάδα.  

8.5  Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνος µε τα ̟ρότυ̟α της Ευρω̟αϊκής Ένωσης να φέρει 

το σήµα CE ό̟ου α̟αιτείται α̟ό τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE.  

8.6  Αναντιστοιχία τεχνικής ̟ροσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε 

αυτή της οικονοµικής ̟ροσφοράς, α̟οτελεί ουσιαστικό λόγο α̟όρριψης της ̟ροσφοράς.  
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9. Εγγυήσεις  

9.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 

δικαίωµα αυτό.  

9.2  Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυ̟ωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 

µετάφραση.  

9.3  Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται υ̟οχρεωτικά α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του 

συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 5% της αθροιστικά ̟ροϋ̟ολογισθείσης δα̟άνης 

(χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των ̟ακέτων ̟ου συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος και τις 

̟οσότητες ̟ου θα ̟ροσφερθούν. Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον ε̟ί ένα (1) µήνα 

µετά την λήξη του χρόνου ̟ροσφοράς, ̟ου ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, ε̟ί 

̟οινή α̟όρριψης της ̟ροσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υ̟όδειγµα του 

̟αραρτήµατος Ε' (1).  

9.4  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι ̟ροµηθευτές είναι υ̟οχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου να καλύ̟τει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 

των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να είναι αορίστου χρόνου και 

να σύµφωνη, ε̟ί ̟οινή α̟όρριψης της ̟ροσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη 

υ̟όδειγµα του ̟αραρτήµατος Ε' (2).  

9.5  Εγγύηση καλής λειτουργίας 2,5% ε̟ί του συµβατικού ̟οσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο 

τουλάχιστον έτη και σύµφωνη µε το αντίστοιχο συνηµµένο υ̟όδειγµα στο Παράρτηµα Ε'(3). 

9.6  Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ̟ουργική Α̟όφαση 

11389 ̟ερί Ενιαίου κανονισµού ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης).  
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10. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  

10.1  Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική 

̟ροσφορά του Υ̟οψηφίου, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να είναι συνταγµένη 

σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης.  

10.2  Με την ̟ροσφορά η τιµή του ̟ρος ̟ροµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή 

̟εριλαµβάνονται οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση εκτός α̟ό 

το Φ.Π.Α. για την ̟αράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των 

αντικειµένων στους τό̟ους ̟ροορισµούς του Παραρτήµατος Γ «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών 

και Ποσοτήτων µε Τό̟ους Παράδοσης» Τα ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσφερόµενα είδη, όργανα, 

̟αρελκόµενα ή ανταλλακτικά ̟ου αναγράφονται στην τεχνική ̟ροσφορά δεν ε̟ιβαρύνουν 

ε̟ι̟λέον την τιµή, αλλά ̟εριλαµβάνονται σε αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται 

υ̟όψη για τη σύγκριση των ̟ροσφορών.  

10.3  Η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται, χωριστά για κάθε ̟ακέτο, µε τη συµ̟λήρωση 

̟ινάκων του υ̟οδείγµατος του Παραρτήµατος ΣΤ, µορφής ̟ου ̟αρατίθεται στη συνέχεια.  

10.4  Οι ̟ροµηθευτές υ̟οχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις ̟εριγραφές 

̟ροϊόντων στην ̟ροσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.  

10.5  Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών ̟ου αναφέρονται στα έντυ̟α της οικονοµικής 

̟ροσφοράς υ̟ερισχύει η τιµή µονάδας του ̟ακέτου ̟ου αναγράφεται ολογράφως, οι 

υ̟όλοι̟ες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά ̟ου δεν αναγράφει την τιµή 

µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το ̟ακέτο.  

10.6  Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλο̟οιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, ̟ρος τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή µεγαλύτερο του ̟έντε και ̟ρος τα κάτω εάν είναι µικρότερο του ̟έντε.  

10.7  Σε ̟ερί̟τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 

υ̟ερισχύει η τιµή µονάδος ̟ου αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική ̟ροσφορά.  

10.8  Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής τιµών α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  

10.9  Προσφορές ̟ου δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή ̟ου καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόµισµα θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.  

10.1 Ο Εφ' όσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η ̟ροσφορά 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη, µε α̟όφαση της Υ̟ηρεσίας ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της 

Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  

10.11  Ο διαγωνισµός αφορά την ̟ροµήθεια ̟ακέτων ε̟οµένως η τιµή θα δίνεται υ̟οχρεωτικά για 

το ̟λήρες ̟ακέτο.  
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11. Αξιολόγηση Προσφορών  

11.1  Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

∆ιαγωνισµών Προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ (Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389 ̟ερί Ενιαίου 

κανονισµού ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης).  µε Κριτήριο Κατακύρωσης 

την χαµηλότερη τιµή.  

11.2  ∆υνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς υφίσταται για ένα ή ̟ερισσότερα ̟ακέτα, για τη 

συνολική όµως ̟ροκηρυχθείσα ̟οσότητα κάθε ̟ακέτου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται 

µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α. Η α̟όρριψη ενός ή ̟ερισσοτέρων ειδών ενός ̟ακέτου 

ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς ολόκληρου του ̟ακέτου. Μειοδότης 

αναδεικνύεται ο ̟ροσφέρων τη χαµηλότερη τιµή.   

11.3  Η υ̟οβολή της οικονοµικής ̟ροσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύ̟ου Οικονοµικής 

Προσφοράς» του Παραρτήµατος ∆’ της ̟αρούσης.  
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12. Ενστάσεις - Προσφυγές  

12.1  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της 

συµµετοχής ̟ροµηθευτή σε αυτόν υ̟οβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

(i) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια υ̟ηρεσία για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό την δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 ̟αρ. 1.α  

(ii) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ̟ροµηθευτή 

σ' αυτόν µόνο α̟ό ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει σ' αυτόν η α̟οκλείστηκε α̟' αυτόν σε 

ο̟οιοδή̟οτε στάδιο του, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ̟ηρεσία 

κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα 

ανακοίνωσης του α̟οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν ε̟ιφέρει 

αναβολή η διακο̟ή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού α̟ό το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υ̟οβάλλει 

την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη οικονοµική ε̟ιτρο̟ή ̟ου 

α̟οφαίνεται τελικά.  

12.2  Οι ανωτέρω α̟οφάσεις των οικονοµικών ε̟ιτρο̟ών καθώς και οι α̟οφάσεις κατακύρωσης 

του διαγωνισµού ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., ό̟ως αυτός ισχύει κάθε 

φορά.  

12.3  Ενστάσεις για ο̟οιουσδή̟οτε άλλους λόγους ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης δεν γίνονται 

δεκτές.  

12.4  Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ̟ροσφέροντος σ’ αυτόν 

και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής α̟όφασης 

υ̟οβάλλονται σύµφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 
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13. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  

13.1  Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 

11 της ̟αρούσας.  

13.2  Τα α̟οτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα ο̟οία δεν ̟αρίστανται εκ̟ρόσω̟οι 

των υ̟οψηφίων, θα κοινο̟οιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο 

του διαγωνισµού.  

13.3  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την α̟οκλειστική κρίση της και αζηµίως 

για αυτήν να µαταιώσει ή να ε̟αναλάβει το διαγωνισµό σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της 

διαδικασίας, και ιδίως: 

α)  για ̟αράτυ̟η διεξαγωγή, εφόσον α̟ό την ̟αρατυ̟ία ε̟ηρεάζεται το α̟οτέλεσµα της 

διαδικασίας,  

β)  εάν το α̟οτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο̟οιητικό,  

 γ)  εάν υ̟ήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υ̟ό ανάθεση έργο,  

 δ)  εάν ο ανταγωνισµός υ̟ήρξε ανε̟αρκής ή εάν υ̟άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων ̟ρος α̟οφυγή ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, 

 ε)  εάν κανείς α̟ό τους υ̟οψηφίους δεν ̟ροσκόµισε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά σε 

σχέση µε τα ο̟οία υ̟εβλήθη η υ̟εύθυνη δήλωση ̟ου ̟ροβλέ̟ει στην ̟αράγραφο 7.1.3 

της ̟αρούσας, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.  

13.4  Σε ̟ερί̟τωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

α̟οζηµίωσης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο. 

13.5  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ε̟ίσης να µαταιώσει τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού και 

να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος ε̟είγοντος ̟ου 

δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

13.6  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ε̟ίσης να µαταιώσει οριστικά τα α̟οτελέσµατα του 

διαγωνισµού (α) όταν δε χρειάζεται ̟λέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 

λόγω διακο̟ής ή ̟εριορισµού της δραστηριότητας, για την ο̟οία ε̟ρόκειτο να 

χρησιµο̟οιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ̟ου 

ε̟ιβάλλουν την µαταίωση.  

13.7  Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις, εφόσον συµφωνήσουν ̟ρος τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται η σύµβαση, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου. Η α̟όφαση της διοίκησης µε την ο̟οία συναινεί στην τρο̟ο̟οίηση, 

δύναται να ̟ροσβληθεί α̟ό ο̟οιονδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον. Σε ̟ερί̟τωση τυχόν 

τρο̟ο̟οίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της ̟ροµήθειας ό̟ως ̟ροδιαγράφηκε.  
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13.8  Στον ̟ροµηθευτή στον ο̟οίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση ̟ροµήθειας, α̟οστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση ̟ου ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ̟αρακάτω στοιχεία.:  

α. Το ̟ρος ̟ροµήθεια είδος.  

β. Την ̟οσότητα.  

γ. Την τιµή.  

δ. Τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υλικό.  

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

̟ρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης ̟ου έχει ε̟ισυναφθεί στη διακήρυξη.  

στ. Την ̟ροθεσµία υ̟ογραφής της σύµβασης.  

13.9  Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης ̟ου 

ακολουθεί έχει α̟οδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  

13.10 Ο Προµηθευτής στον ο̟οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ̟ροµήθεια, υ̟οχρεούται να 

̟ροσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης, για την 

υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης, ̟ροσκοµίζοντας και την ̟ροβλε̟όµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής. Ο ̟ροµηθευτής µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης το 

αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Στην 

̟ερί̟τωση αυτή όµως ο χρόνος ̟αράδοσης των υλικών αρχίζει να υ̟ολογίζεται µετά α̟ό 10 

ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην 

̟ερί̟τωση ̟ου ο χρόνος ̟αράδοσης των υλικών αρχίζει να υ̟ολογίζεται α̟ό την 

ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής ̟ίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υ̟ογράφεται ̟ριν α̟ό 

την λήξη της ̟ροθεσµίας των 10 ηµερών ̟ου αναφέρεται ̟αρα̟άνω, ο χρόνος ̟αράδοσης 

των υλικών υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης.  

13.11 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή η ανακοίνωση 

α̟ευθύνεται στον εκ̟ρόσω̟ό του στην Ελλάδα, εάν υ̟άρχει, σε αντίθετη ̟ερί̟τωση 

α̟οστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυ̟ία στον αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η 

̟ληρωµή στον ̟ροµηθευτή ̟ροβλέ̟εται να γίνει µε άνοιγµα ̟ίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης µ̟ορεί να κατατεθεί στον αντα̟οκριτή της Τρά̟εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η 

δε εγγύηση συµµετοχής ̟αραµένει σε ισχύ και α̟οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και 

α̟οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

13.12 Εάν ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ̟ροσήλθε να υ̟ογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του αρµόδιου Υ̟ουργού ή του αρµόδιου για 

την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389 ̟ερί 

Ενιαίου κανονισµού ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης).  
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14. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού  

14.1 Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση εντός ̟ροθεσµίας 20 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδο̟οίησης σ' αυτόν µε βεβαίωση ̟αραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει 

να υ̟οβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα ο̟οία 

α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στις οικείες 

̟αραγράφους του ̟αρόντος άρθρου.  

14.1.1 Οι Έλληνες ̟ολίτες  

14.1.1.1. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 

κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα 

της ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του ̟. δ/τος 60/2007, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα 

της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο̟ίας.  

14.1.1.2. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 

να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης ̟τώχευσης.  

14.1.1.3. Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 

̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις 

υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. Σε ̟ερί̟τωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των ̟αρα̟άνω 14.1.1.1. και 

14.1.1.2. εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι 

εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό.  

14.1.1.4. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

ε̟ίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης.  

14.1.2 Οι αλλοδα̟οί:  

14.1.2.1.  Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ̟ριν 

α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα 
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αδικήµατα της ̟αρ. 14.1.1.1.  

14.1.2.2.  Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε κά̟οια α̟ό τις 

καταστάσεις της ̟αρ. 14.1.1.2. ή υ̟ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 14.1.1.3 του ̟αρόντος άρθρου.  

14.1.2.3.  Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α̟ό το ο̟οίο να 

̟ροκύ̟τει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Ε̟ιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες ε̟αγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 

και εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ε̟ίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδο̟οίησης.  

14.1.3 Τα νοµικά ̟ρόσω̟α ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά:  

14.1.3.1. Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά (14.1.1.,14.1.2)  

14.1.3.2.  Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης της ̟αρ. 2, α̟ό 

το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) και, ε̟ίσης, ότι δεν 

τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά 

̟ρόσω̟α).  

14.1.3.3.  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις ̟ερι̟τώσεις των εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον ̟ρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 

έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α̟ό το 

ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι τα ανωτέρω ̟ρόσω̟α δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟αρ. 14.1.1.1.  

14.1.3.4.  Ε̟ί ηµεδα̟ών ανωνύµων εταιρειών τα ̟ροαναφερόµενα ̟ιστο̟οιητικά της 

εκκαθάρισης της ̟ερί̟τωσης (2) του εδ. γ της ̟αρ. 2 του ̟αρόντος, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο̟οίας είναι εγγεγραµµένη η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 

7β.12 του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, α̟ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας 

της ανωνύµου εταιρείας ̟ου τελεί υ̟ό ειδική εκκαθάριση. Ε̟ί ηµεδα̟ών εταιρειών 

̟εριορισµένης ευθύνης και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ̟ιστο̟οιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
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συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε̟ιχείρησης.  

14.1.4 Οι Συνεταιρισµοί:  

14.1.4.1.  Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την 

κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 

ο ̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟αρ. 14.1.1.1.  

14.1.4.2.  Τα δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων 14.1.1.2 και 14.1.1.3 του ̟αρόντος άρθρου, εφόσον 

̟ρόκειται για ηµεδα̟ούς συνεταιρισµούς και της ̟ερί̟τωσης των άρθρων 14.1.2.2., 

14.1.2.3 εφόσον ̟ρόκειται για αλλοδα̟ούς συνεταιρισµούς.  

14.1.4.3.  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

14.2  Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά: Τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση 

δικαιολογητικά, για κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην Ένωση.  

14.3  Εάν σε κά̟οια Χώρα βεβαιώνεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

̟αρα̟άνω έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α̟ό ένορκη 

βεβαίωση του υ̟όχρεου ̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση 

ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην 

ο̟οία είναι εγκατεστηµένος ο ̟ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο οι ζητούµενες νοµικές καταστάσεις.  

14.4  Η ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού ̟ροβαίνει στην 

α̟οσφράγιση του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου 

ορίζεται α̟ό σχετική ̟ρόσκληση. 

14.5  Όσοι δικαιούνται να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν αµέσως µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

α̟οσφράγισής τους.  

14.6 Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

α̟οκλεισµού του ̟ροσφέροντος και κατά̟τωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή 

την ̟ερί̟τωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον ε̟όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζοµένων υ̟οψήφιο Ανάδοχο, να υ̟οβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και 

συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 
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15. Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υ̟οχρεώσεις  

15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή  

15.1.1  Χρόνος ̟αράδοσης των ειδών στους τό̟ους ̟ροορισµού τους ορίζονται οι εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης  

15.1.2  Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε 

το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389 ̟ερί Ενιαίου κανονισµού 

̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης).  

15.1.3  Προσφορά ̟ου ̟εριέχει χρόνο ̟αράδοσης µεγαλύτερο α̟ό τον οριζόµενο στην 

̟αράγραφο 15.1.1 θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  

15.1.4  Η ̟αραλαβή των ειδών ̟ροµήθειας θα γίνει α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής του αρµόδιου 

φορέα, µε βάση τα ̟αρακάτω στοιχεία:  

• τη σύµβαση 

• τη τεχνική ̟ροσφορά του αναδόχου  

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών ̟ροµήθειας ̟ου κατακυρώθηκαν  

15.1.5  Η ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή θα γίνει το ̟ολύ εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 

άφιξη των ειδών στους τό̟ους ̟ροορισµού του Παραρτήµατος Γ’ της ̟αρούσης 

διακήρυξης.  

15.1.6  Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ (Υ̟ουργική 

Α̟όφαση 11389 ̟ερί Ενιαίου κανονισµού ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής 

αυτοδιοίκησης). 

15.2 Τρό̟ος Πληρωµής  

15.2.1  Η εξόφληση θα γίνει στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική 

̟αραλαβή του εξο̟λισµού.  

15.2.2  Τα δικαιολογητικά ̟ου θα α̟αιτηθούν για την ̟ληρωµή είναι τα εξής  

 ί.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

 ίί.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.  

 ίίί.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.  

 ίν.  ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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ΧΑΝΙΩΝ,  

 ν.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 νί.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% ε̟ί του καθαρού 

̟οσού (δηλαδή  χωρίς Φ.Π.Α.).  

15.2.3  Η ευθύνη της ̟ροσκόµισης των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών ̟ληρωµής στον φορέα θα 

γίνει α̟ό τον ̟ροµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα.  

15.2.4 Ο Ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ̟έρ 

νοµικών ̟ροσώ̟ων ή άλλων Οργανισµών η ο̟οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Α̟αιτήσεις του Αναδόχου για οιαδή̟οτε ̟ληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων ̟αραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιµολόγια, α̟οδείξεις, ̟ιστο̟οιητικά κλ̟.) ̟ου αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 

ασφαλιστικών εισφορών και λοι̟ών δα̟ανών ̟ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τρα̟εζικά τέλη ή κρατήσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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16. Κατακύρωση Α̟οτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού - Σύµβαση  

16.1  Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υ̟ογράφεται και α̟ό τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της ο̟οίας ε̟ισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

16.2  Η Υ̟ηρεσία συµ̟ληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της ̟ροσφοράς του 

̟ροµηθευτή µε την ο̟οία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η ο̟οία ̟ροσφορά έγινε 

α̟οδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί ο̟οιαδή̟οτε 

δια̟ραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης ̟ου ε̟ισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο τρο̟ο̟οίηση ή συµ̟λήρωση της ̟ροσφοράς του 

̟ροµηθευτή.  

16.3  Η σύµβαση ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της ̟ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης.  

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.  

γ. Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά και την ̟οσότητα.  

δ. Την τιµή.  

ε. Τον τό̟ο, τρό̟ο και χρόνο ̟αράδοσης των υλικών.  

στ. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές των υλικών.  

ζ. Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις.  

η. Τις ̟ροβλε̟όµενες ρήτρες.  

θ. Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών.  

ι. Τον τρό̟ο και χρόνο ̟ληρωµής.  

16.4  Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο̟οίο τούτο στηρίζεται, ό̟ως 

̟ροσφορά, διακήρυξη και α̟όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή ̟αραδροµών.  

16.5  Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις, εφόσον συµφωνήσουν ̟ρος τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η τρο̟ο̟οίηση ̟ροβλέ̟εται α̟ό 

συµβατικό όρο, µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται η σύµβαση, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου. Η α̟όφαση της διοίκησης µε την ο̟οία συναινεί στην τρο̟ο̟οίηση, 

δύναται να ̟ροσβληθεί α̟ό ο̟οιονδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον.  

16.6  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
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α. Παραλήφθηκε οριστικά ̟οσοτικά και ̟οιοτικά η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε.  

β. Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις.  

γ. Εκ̟ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα ̟ροβλε̟όµενα 

α̟ό τη σύµβαση.  
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17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

17.1  Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε ̟ροσ̟άθεια για 

εξωδικαστική ε̟ίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά ̟ου τυχόν θα ̟ροκύψει στις 

µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

17.2  Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται α̟ό τα καθ' ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια των Χανίων, 

σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'� ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Οι ̟αρακάτω όροι είναι α̟αράβατοι, ισχύουν για όλα τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη και η µη 

συµµόρφωση έστω και µε ένα α̟ό αυτούς θα έχει σαν συνέ̟εια τον α̟οκλεισµό των ̟ροσφορών.  

• Στην τιµή ̟ροσφοράς του ̟ροµηθευτή συµ̟εριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τό̟ους ̟ου αναφέρονται στον συνηµµένο ̟ίνακα 

(Παράρτηµα Γ).  

• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην ενηµέρωση - ε̟ίδειξη του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα του υ̟οδειχθεί 

α̟ό την Σχολική Μονάδα.  

• Ο εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνος µε τα ̟ρότυ̟α της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΝ -

European Norms), να φέρει το σήµα CE ό̟ου α̟αιτείται α̟ό τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές, 

καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE). Ε̟ί ̟λέον 

̟ρέ̟ει να ̟ληροί όλες τις ̟ροδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξο̟λισµό ̟ου τον αφορά, θα ισχύουν 

και οι ̟ροδιαγραφές/α̟αιτήσεις ̟ου αναφέρονται στα ακόλουθα:  

• ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορµαλδεύδης για τα έ̟ι̟λα, 

διακοσµητικά αντικείµενα και ̟ρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας -

Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων α̟ό ̟αιδικά έ̟ι̟λα - Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ί̟λου»  

• ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ ̟ροτύ̟ων - Α̟αιτήσεις 

ασφάλειας και ε̟ισήµανσης για τα αντικείµενα ̟αιδικής φροντίδας και τον ̟αιδικό 

εξο̟λισµό  

• Ό̟ου, στα κείµενα των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, υ̟άρχει αναφορά σηµάτων, δι̟λωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύ̟ων, καθώς και η αναφορά ορισµένης ̟αραγωγής ή ̟ροέλευσης, νοείται 

και το «ή το ισοδύναµό τους». 

• Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, α̟οκατάσταση 

τυχόν βλαβών ή ̟ροβληµάτων, δωρεάν για δύο (2) έτη α̟ό την ̟οιοτική και ̟οσοτική 

̟αραλαβή. Ε̟ίσης αναλαµβάνει την ευθύνη συντήρησης και ̟αροχής ανταλλακτικών για 

̟έντε (5) έτη α̟ό την ̟αραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ̟ροσφοράς 

του αναδόχου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τρά̟εζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)  

Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υ̟’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της ̟αρούσης εγγυητικής ε̟ιστολής 

ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ̟οσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) ………………………………………………… 

υ̟έρ της Εταιρείας ………………………….………………………………………, 

οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε ̟ερί̟τωση 

Ένωσης υ̟έρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.̟ 

ατοµικά για κάθε µια α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ̟ροµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον 

διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………….. για την ̟ροµήθεια ειδών του ̟ακέτου 

……………………………………………… σύµφωνα µε την υ̟’ αριθ. ……………………………… 

∆ιακήρυξη σας. 

Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

α̟ορρέουσες υ̟οχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της α̟αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου, το ο̟οίο και µας βαρύνει. 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας σας µε 

την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

̟ροσφοράς, ό̟ως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των 

εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυ̟ολογίζοντας και το 

̟οσό της ̟αρούσας δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει καθορισθεί α̟ό το Υ̟ουργείο 

Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)__
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2. Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τρά̟εζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) 

Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υ̟’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της ̟αρούσης εγγυητικής ε̟ιστολής 

ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ̟οσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο ο̟οίο και µόνο 

̟εριορίζεται η υ̟οχρέωσή µας, υ̟έρ της Εταιρείας …………………………………………………, 

οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε ̟ερί̟τωση 

Ένωσης υ̟έρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.̟ 

ατοµικά για κάθε µια α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ̟ροµηθευτών), για την καλή εκτέλεση α̟ό αυτή των όρων 

της µε αριθµό ……………. σύµβασης, ̟ου υ̟έγραψε µαζί σας για την ̟ροµήθεια ειδών του 

̟ακέτου ……………………. (αριθµός διακήρυξης ……../…….) ̟ρος κάλυψη αναγκών των ειδικών 

σχολείων και σχολείων µε τµήµατα ένταξης του ∆ήµου Χανίων και το ο̟οίο ̟οσόν καλύ̟τει το 

10% της συµβατικής ̟ρο Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της α̟αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.  

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου, το ο̟οίο και µας βαρύνει. 

Η ̟αρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην ̟αρα̟άνω αιτία και ισχύει µέχρι την ε̟ιστροφή της σε 

εµάς, ο̟ότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει α̟έναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

τα ΝΠ∆∆, συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας δεν υ̟ερβαίνει το όριο εγγυήσεων ̟ου 

έχει καθοριστεί α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)
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3. Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονοµασία Τρά̟εζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)  

Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υ̟’ αριθµόν ……………………. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της ̟αρούσης εγγυητικής ε̟ιστολής 

ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ̟οσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο ο̟οίο και µόνο 

̟εριορίζεται η υ̟οχρέωσή µας, υ̟έρ της Εταιρείας …………………………………………………, 

οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε ̟ερί̟τωση 

Ένωσης υ̟έρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.̟ 

ατοµικά για κάθε µια α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ̟ροµηθευτών), για την καλή λειτουργία των 

̟αραδοθέντων α̟ό αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, ̟ου υ̟έγραψε µαζί σας 

η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την ̟ροµήθεια ειδών του ̟ακέτου ……………………. 

(αριθµός διακήρυξης ……../…….) ̟ρος κάλυψη αναγκών των ειδικών σχολείων και σχολείων µε 

τµήµατα ένταξης του ∆ήµου Χανίων και το ο̟οίον ̟οσόν καλύ̟τει το 2,5% της συµβατικής αξίας 

της ̟ροµήθειας ̟ρο ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

ο ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της α̟αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου, το ο̟οίο και µας βαρύνει. 

Η ̟αρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην ̟αρα̟άνω αιτία και ισχύει µέχρι την ……………, 

ο̟ότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει α̟έναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

τα ΝΠ∆∆, συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας δεν υ̟ερβαίνει το όριο εγγυήσεων ̟ου 

έχει καθοριστεί α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονοµική ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται, χωριστά για κάθε ̟ακέτο, µε τη συµ̟λήρωση των ̟ινάκων 

της µορφής του υ̟οδείγµατος ΣΤ΄1 (ανάλογα µε τον αριθµό των ̟ακέτων ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε κάθε 

διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιµές των ̟ακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 ̟ου ̟αρατίθεται 

στη συνέχεια. 

 

 


