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Πποκήπςξη Ππόσειπος μειοδοηικού Γιαγυνιζμού
« Ππομήθεια 8 θυηοανηιγπαθικών για ηιρ ανάγκερ ηυν σολικών Μονάδυν Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ηος Γ Υανίυν».
Έρνληαο ππ’ φςε:
1. Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/8-3-1993 «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» (Φ.Δ.Κ. 185/Β).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006 «Nένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο».
3. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ N.3852/07-06-10 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»
(Φ.Δ.Κ. 19/Α).
5. Σν άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014 « Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σελ ππ΄ αξ.Π1/3305/03.11.2010 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο (Φ.Δ.Κ. 1789/12.11.2010 ηεχρνο B).
7. Σελ ππ΄ αξ. Π1/3306/03-11-2010 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, θαη Ναπηηιίαο (ΦΔΚ
1789/η΄Β/12-11-2010).
8. .Σελ 6ε Πξάμε /2016 κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγθξίζεθαλ νη
φξνη θαη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε
ηηκή γηα ηελ « Ππομήθεια 8 θυηοανηιγπαθικών για ηιρ ανάγκερ ηυν σολικών Μονάδυν
Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος Γ Υανίυν».
ΆΡΘΡΟ 1ο - Πποϋπολογιζμόρ - Υπημαηοδόηηζη ηηρ ππομήθειαρ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα
49.200,00 €.

40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%

9200,00 € ζύνολο

H δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο .
Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα αθνξά ηελ « Ππομήθεια 8 θυηοανηιγπαθικών για ηιρ ανάγκερ ηυν σολικών
Μονάδυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος Γ Υανίυν».
ΑΡΘΡΟ 2ο - ςμβαηικά Σεύση
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη : α) ε παξνχζα
πξνθήξπμε, β) ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο γ) ε ηερληθή πεξηγξαθή - ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δ) έληππν
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Άπθπο 3ο
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε.
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Άπθπο 4ο -Ημεπομηνία και Σόπορ Γιεξαγυγήρ ηος Γιαγυνιζμού
Ο διαγυνιζμόρ διεξασθεί ζηα γπαθεία σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Υανίυν
οδόρ Κπιάπη 40 (1ορ όποθορ) Σ.Κ. 73135 Υανιά, ζηιρ 28/03/ 2016 ημέπα Γεςηέπα και ώπα
14.00 (ώπα λήξηρ επίδοζηρ πποζθοπών) ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ διαγυνιζμού.
Άπθπο 5ο- Καηάθεζη Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (Οδφο Κξηάξε 1 νο φξνθνο, αξηζκφο
40, Σ.Κ. 73135 Υαληά) ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ θζάζεη ζηελ
Τπεξεζία καο μέσπι και ηην πποηγούμενη επγάζιμη ημέπα ηος διαγυνιζμού. Οη ελ ιφγσ πξνζθνξέο
πξσηνθνιινχληαη έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο.Οη ηαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο
παξαδίδνληαη ζηελ Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην γξαθείν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο.
Άπθπο 6ο - Γεκηοί ζηο Γιαγυνιζμό
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ,
εθφζνλ γη' απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
Άπθπο 7ο - Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ επηηξνπή, έσο ηελ αλσηέξσ
πξνζεζκία, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ΄απηφ.
β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο , πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη φηη :
- έιαβαλ γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμε θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο
νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ , πεξί
δηάξθεηαο ηζρχο πξνζθνξάο 150 εκεξψλ θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνκήζεηαο.
- φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηεινχλ
ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε, φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί
πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ
δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.

γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνχλ κε ηε πξφζθνξα θαη ηα θαηά
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο.


Οη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν
ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ.



Οη Ο.Δ, Δ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Μ.Η.
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Οη Ι.Κ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Μ.Η.



Οη Δ.Π.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., καδί κε ηα
αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ θαη Δ.Π.Δ)..



Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα ελαξκνληζκέλνπ ζε εληαίν
θείκελν κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή
αξρή (Γ.Δ.Μ.Η.), καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ θαη Δ.Π.Δ) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε
ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην ΦΔΚ (η. Α.Δ θαη Δ.Π.Δ)
ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξαθηηθφ Γ.. πεξί έγθξηζεο
ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ.



ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο αξθεί ε πξνζθφκηζε
αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρή γηα ηελ ππνβνιή πξνο θαηαρψξηζε ησλ
ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην Δηξελνδηθείν ή Γ.Δ.Μ.Η., καδη κε ηα ζηνηρεία απηά.

Γηα φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζεί θαη πξφζθαηε (ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο (Γ.Δ.ΜΗ.), γηα Ο.Δ, Δ.Δ.,
Ι.Κ.Δ.,Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ή δηθαζηηθήο αξρήο (εηξελνδηθείν), γηα ζπλεηαηξηζκνχο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν γηα Ο.Δ, Δ.Δ., Ι.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.
θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο γηα Α.Δ.. ε πεξίπησζε πνπ ε βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θαιχπηεη
κέξνο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, λα πξνζθνκηζηεί θαη ε βεβαίσζε ηεο πξψελ αξκφδηαο θαηά
πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο ή δηθαζηηθήο αξρήο γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη
ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο.
Σα δικαιολογηηικά πος είναι ζςνηεηαγμένα ζε ξένη γλώζζα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από
επίζημη μεηάθπαζη από ηον δικηγοπικό ζύλλογο ή από ηο Τποςπγείο Δξυηεπικών.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α'/26-03-2014) “θαηαξγείηαη, εθεμήο, ε ππνρξέσζε

ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ”.

πλεπψο γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ. α, παξαγξ. 2, άξζξνπ 11 ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ή ησλ
αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα
έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα
φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε.
Δπίζεο γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα
έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.
Πεξαηηέξσ, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη ε ππνβνιή απιψλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ζπλνδεπφκελσλ
απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαίσλε ηελ αθξίβεηα ησλ
ζηνηρείσλ.
Ωζηφζν, ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ νθείιεη λα δηελεξγεί
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, αλά ηξίκελν, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλφινπ ησλ
θσηναληηγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. Καη ηνχην επεηδή ε ππνβνιή απιψλ, επαλάγλσζησλ
θσηναληηγξάθσλ, ζην πιαίζην κηαο δηνηθεηηθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ
πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο, πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ,
εμηζψλεηαη δειαδή νπζηαζηηθά κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986.
Ωο εθ ηνχηνπ, ζηιρ πεπιπηώζειρ πποζκόμιζηρ παπαποιημένυν ή πλαζηών θυηοανηιγπάθυν όσι
μόνο επιβάλλονηαι οι κςπώζειρ ηος Ν. 1599/1986 ή άλλερ ποινικέρ κςπώζειρ, αλλά ανακαλείηαι
αμέζυρ και η διοικηηική ή άλλη ππάξη, για ηην έκδοζη ηηρ οποίαρ σπηζιμοποιήθηκαν ηα
θυηοανηίγπαθα αςηά.
Αςηόρ πος θα αναδεισθεί μειοδόηηρ ςποσπεούηαι να πποζκομίζει:
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α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ
ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο, ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο
εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.
β. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη:
1. Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε

θαηάζηαζε.
2. Γελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη 9, παξ. 2 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν.
Άπθπο 8ο
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή
πεξηγξαθή θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Άπθπο 9ο - Τποβολή Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ
απ’ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα:
α) ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ
β) ν πιήξεο ηίηινο «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ»
γ) ν ηίηινο ηεο πξνθήξπμεο
δ) ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ανοικηέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ.
Μέζα ζηνλ κςπίυρ θάκελο πποζθοπάρ ηνπνζεηνχληαη :
Α) φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θ.η.ι. ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Β) θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ
ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε δύο (2) ανηίγπαθα. Η Οικονομική
πποζθοπά θα ζςνοδεύεηαι και από ηλεκηπονικό απσείο (excel ) ζύμθυνα με ηοςρ ένηςποςρ
πίνακερ συπίρ καμία αλλαγή. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε .
Απ' έμσ ν θάθεινο ζα γξάθεη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα ίδηα ζηνηρεία κε εθείλα ηνπ θπξίσο
θαθέινπ.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ
εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
Σα δε δικαιολογηηικά πος είναι ζςνηεηαγμένα ζε ξένη γλώζζα να ζςνοδεύονηαι από επίζημη
μεηάθπαζη από ηον δικηγοπικό ζύλλογο ή από ηο Τποςπγείο Δξυηεπικών.
Άπθπο 10ο - Πεπιεσόμενο ηυν Σιμών
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ζα εθθξάδεηαη
ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ
ειεχζεξσλ ζε ρψξν πνπ ζα νξίζεη ε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο:
α. Σηκή κνλάδαο κε θξαηήζεηο (νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή), ρσξίο ΦΠΑ.
β. Σηκή ζπλφινπ ρσξίο ΦΠΑ.
Γ. Σηκή ζπλφινπ κε ΦΠΑ
Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππ' φςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ηε ρνιηθή
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ.
Άπθπο 11ο
Πξνζθνξέο πνπ δελ ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ
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δελ γίλνληαη δεθηέο.
Αληηπξνζθνξέο δεν γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άπθπο 12ο - Ιζσύρ Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 150 εκεξψλ, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άπθπο 13ο - Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ. Αλάδνρνο θάζε θαηεγνξίαο ηεο πξνκήζεηαο θεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα
πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία θαη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.
Άπθπο 14ο - Δγγςηηικέρ επιζηολέρ
1.Φοπείρ έκδοζηρ εγγςήζευν
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πιζηυηικά ιδπύμαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α' 139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σαμείος
Παπακαηαθηκών και Γανείυν κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. (άξζξν 157
παξ.4 ηνπ Ν.4281/2014)
2.Δγγςήζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. (άξζξν 157 παξ.1β ηνπ Ν.4281/2014)
Άπθπο 15ο - Υπόνορ-Σόπορ Παπαδόζευρ
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κε επζχλε,
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ζηνπο ρψξνπο ησλ ρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ
Υαλίσλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δηαβηβαζηεί
ην αίηεκα ζηνλ αλάδνρν.
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ,έπεηηα απφ δηελέξγεηα πνζνηηθνχ θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν ζα απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο

Άπθπο 16ο -Πληπυμή
Η αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιακβάλεηαη θάζε θνξά ζα θαηαβάιιεηαη κέζα ζε ρξφλν 30 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΗΜΔΡΩΝ ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ηελ
νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε λφκηκεο θξαηήζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηήλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η.Α`/5.6.2003) "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο", θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο
ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
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Άπθπο 17ο - Δπανάλητη Γιαγυνιζμού
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηε ρνιηθή
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ν δηαγσληζκφο κπνξεί
λα καηαησζεί ή λα
επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο κεηά απφ λεφηεξε πξφζθιεζε, αθνχ εηδνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ
ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ.
Δπίζεο ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη
ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ νπνηεδήπνηε θξίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο δη΄απηφλ.

Άπθπο 18ο -Κπαηήζειρ
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο.
Άπθπο 19ο Νομικό Πλαίζιο
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
2286/95 θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/93, φπσο ηζρχνπλ.
Άπθπο 20ο Γημοζίεςζη
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο θαηά ηα λφκηκα θαη ζα αλαξηεζεί ζην site ηνπ
Γήκνπ.
Άπθπο 21ο -Πληποθοπίερ
Σελ παξνχζα ζα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην Γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξηάξε 40, 1νο φξνθνο πιεξνθνξίεο θαη ζην website ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ
www.chania.gr.

ΥΑΝΙΑ
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