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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α.' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,
προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό , για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007 για τις προμήθειες του ∆ημόσιου
Τομέα.
Η προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού , που η συνολική του δαπάνη για παράδοση
ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο Γ.Ο.Ε.Β. προϋπολογίζεται σε 60.000€, χωρίς το Φ.Π.Α., θα γίνει σύμφωνα με
τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν.
H προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο και
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον
Γ.Ο.Ε.Β. την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. στις 20/4/2017

1.2.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:
1.2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ:
Στο ∆ιοικητικό τμήμα του Γ.Ο.Ε.Β, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την 14.00΄ ώρα (με
αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) .
1.2.2. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων ΘεσσαλονίκηςΛαγκαδά 26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Κέντρο
«Λιμάνι», Τ.Κ. 546 27 – Θεσσαλονίκη.

1.3.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του
διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία :

α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: Γ.Ο.Ε.Β.
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά
γ. Το αντικείμενο της ∆ιακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4.
1.5.

1.6.

Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέλθουν έγκαιρα στο Γ.Ο.Ε.Β. θα γίνουν δεκτοί
και θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού.
Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα
συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του
φακέλου προσφοράς στο Γ.Ο.Ε.Β.(ώρα λήξης της επίδοσης προσφορών ορίζεται η
10:00 π.μ.) , χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους
ενδιαφερόμενους των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή
διενέργειας του ∆ιαγωνισμού.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων) που
είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον
πρόκειται για εταιρίες της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα και σε κυρωμένη μετάφραση
τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ2
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1.

Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/4/2017,ημέρα Πέμπτη στις 10,00 π.μ. από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ο.Ε.Β. ( 26ης Οκτωβρίου 43, Εμπορικό και Επιχειρηματικό
Κέντρο «Λιμάνι», 2ος όροφος δεξιά πτέρυγα στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 543860).

2.2.

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε
ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την
αποσφράγιση και τον έλεγχο τόσο των τεχνικών όσο και των οικονομικών προσφορών
και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

2.3.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους
όρους της διακήρυξης.

2.4.

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
όπως αναγράφονται στη συνέχεια στο άρθρο 3.2. της ∆ιακήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2.5.

Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2.6.

Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ‘’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2.7.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίτυπα. Σ’ ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε
σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΄΄ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ΄΄. Το περιεχόμενο
του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο, σε περίπτωση ασυμφωνίας
με το πρωτότυπο. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη

από τον προσφέροντα.
2.8.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

2.9.

Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού) παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 2.1).
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
2.9.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της
Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. (Α΄ Φάση).
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’
ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο. Επειδή το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών παραμένουν σε αυτό, για να αποσφραγιστούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων αυτών .
2.9.2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
2.9.3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών
κατά τα ανωτέρω.(Β΄ ΦΑΣΗ). Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
2.9.4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την
πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο
διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των
απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, Για την αξιολόγηση
των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2.9.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο τελευταίος οφείλει, εντός προθεσμίας 20
ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), να υποβάλει σε
σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο
άρθρο 3.2.2.3. της ∆ιακήρυξης.

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των παραπάνω
δικαιολογητικών την ημερομηνία που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση (Γ΄ΦΑΣΗ).
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2.2.3. της ∆ιακήρυξης, καλούνται με σχετική
ειδοποίηση και λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

2.10.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις
αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
2.10.2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν,
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.10.3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.10.4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού
Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή
προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από
το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για
την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.10.5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή
μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε
λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου
αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 3.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3.1.

∆ικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί
και Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

3.2.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην συνέχεια:
3.2.1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης.
3.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
3.2.2.1.
3.2.2.2.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
συμμετέχοντες:
•

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος

•
•
•
•

•

3.2.2.3.

60/2007(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
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).
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές και στις
περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) οι πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, (συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά, κατά περίπτωση τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρθρ. 2.7.5.:
Συγκεκριμένα:
•

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (΄Ελληνες Πολίτες - Αλλοδαποί)

•

Έλληνες πολίτες.
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 αναφερόμενα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, (συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
συμμετέχοντες δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω
δικαιολογητικά της 2ης και 3ης περίπτωσης εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

•

Αλλοδαποί
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
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
αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος
60/2007, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

•

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι
πληρούνται, κατά την ημέρα της ως άνω ειδοποίησης, οι
προϋποθέσεις όσον αφορά την ενημερότητα ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

•

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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.

•

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά-Αλλοδαπά):

•

Ημεδαπά
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο

παραπάνω άρθρο 3.2.2.2., περίπτ. έκτη της ∆ιακήρυξης (οι
διαχειριστές, στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και οι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο.
•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
συμμετέχοντες δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω
δικαιολογητικά της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,(άρθρ. 6
παράγρ. 2 γ περ.2 του Π∆ 118/2007) έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης 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 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, και
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 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 Α.Ε., 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.

•

Αλλοδαπά
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι οι
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο. Ε. και Ε.Ε.) και οι
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.), δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43
του π. δ/ τος 60/2007,(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη , νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
•

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι πληρούνται, κατά την ημέρα
της ως άνω ειδοποίησης, οι προϋποθέσεις όσον αφορά την
ενημερότητα ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.

•

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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 σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, 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 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις

•

Συνεταιρισμοί
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, (συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, 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 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
•

•

Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς:
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω
δικαιολογητικά της πρώτης και δεύτερης περίπτωσης εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

•

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
α. δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. β.
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.

-

Ενώσεις Προμηθευτών.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
συμμετέχοντα στην Ένωση.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη . Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
(Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρθ. 7 του Π∆ 118/2007 περί
προσφοράς ενώσεων προμηθευτών.)

3.2.3. Εφόσον οι προμηθευτές παρίστανται στην διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
παραστατικό εκπροσώπησης.
3.2.4. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω

αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν
στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
3.2.5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται :
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης
Εάν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3.3.

Τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν σε πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο.

3.4.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών του παρόντος
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

3.5.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα υποβάλλουν τα παραπάνω
πιστοποιητικά σε πρωτότυπο ξενόγλωσσο κείμενο και σε κυρωμένη μετάφρασή του στην
Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι
εγγυήσεις αυτές θα είναι σε Ευρώ.

4.2.

Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου
στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

4.3.

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
την ημερομηνία έκδοσης,
τον εκδότη,
την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,
τον αριθμό της εγγύησης,
το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
τους όρους ότι:
• η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως.
• το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Οργανισμού που διενεργεί τον
διαγωνισμό (Γ.Ο.Ε.Β.) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
• σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου
• o εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης .

4.3.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν:

4.4.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με
Φ.Π.Α., που αναγράφεται στο Μέρος Α΄ (Γενικοί Όροι) της ∆ιακήρυξης δηλ.
3.720 €.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 4.3 και
τα ακόλουθα:
• Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το σκοπό του
διαγωνισμού.
• Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
προβλέπεται στη διακήρυξη με ανοχή πέντε ( 5 ) ημερών.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την προσφορά του
είναι υποχρεωμένος για ισόχρονη παράταση της ισχύος της εγγύησης
Συμμετοχής.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την
προσφορά είναι:
- η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο
ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
- ο αριθμός της διακήρυξης,
- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
- η ημερομηνία έκδοσής της,
- τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
4.4.1.1. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
4.4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% ( δέκα τοις εκατό ) της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου
4.3. και τα ακόλουθα:
• Toν αριθμό της σχετικής σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται.
•
Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, που θα πρέπει να είναι μέχρι της
επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρονική διάρκεια ένα έτος από την παραλαβή
του ηλεκτρολογικού υλικού.
4.5.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΟΤΙ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙ ΕΥΘΕΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του ∆ιαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό
διάστημα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Γ
.Ο.Ε.Β., πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας.
Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή,
ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής
των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα εμπεριέχονται όλα όσα προβλέπονται στο Β'
Μέρος της ∆ιακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
9.1.

Η οικονομική προσφορά πρέπει :
- Να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο επόμενο άρθρο 10. Η παράδοση θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο Γ.Ο.Ε.Β.
- Να αναφέρει σαφώς τον τρόπο πληρωμής, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 11.
- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης.
- Να αναφέρει το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
- Να υπογράφεται από τον προσφέροντα.

9.2.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν
σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από το ∆.Σ. του
Γ.Ο.Ε.Β., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α., για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο Γ.Ο.Ε.Β.
Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά
έξοδα, χαρτόσημο κ.λ.π. η δε πληρωμή του θα γίνει μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100 % της συμβατικής αξίας σε 2
μηνιαίες ισόποσες δόσεις μετά την παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού, αφού αφαιρεθούν τα
έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

12.1.

Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης πρέπει να καθορισθεί από τους
διαγωνιζόμενους στην προσφορά τους. Ο χρόνος αυτός, που θα υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, είναι επιθυμητό να είναι ο μικρότερος δυνατός και
να μην υπερβαίνει, τον ένα μήνα. Προσφορές που θα προβλέπουν χρόνο παράδοσης
μεγαλύτερο θα απορρίπτονται.

12.2.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πρέπει να
γνωρίζει ότι, παράταση του χρόνου παράδοσης θα μπορούσε να χορηγηθεί από το ∆.Σ.
του Γ.Ο.Ε.Β., για μία φορά και μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) του συμβατικού χρόνου, ύστερα
από σχετικό αίτημά του που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης.
Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης και εφόσον τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν
μέσα στο χρόνο παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ως κατωτέρω :
*
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4
του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 1 % επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
*
Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι
το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο
με το 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των ανωτέρω περιπτώσεων
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
*
Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το 1/2 του χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

12.3.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται – χωρίς κυρώσεις για τον
προμηθευτή - με απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β., ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

12.4.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή ο προμηθευτής δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο
συμβατικό χρόνο παράδοσης (όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση) ή μέσα στο χρόνο
τυχόν παράτασης που του δόθηκε, με απόφαση του ∆.Σ./ Γ.Ο.Ε.Β., ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, κηρύσσεται έκπτωτος και
επιβάλλονται σ' αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ισχύουν τα αναφερόμενα, στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β.
14.1.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή προσφορά, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της ∆ιακήρυξης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή
προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 3.2.2.3. του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή
προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν

κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
14.2.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 3.2 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του άρθρου 3.2 καταπίπτει υπέρ του Γ.Ο.Ε.Β. η εγγύηση συμμετοχής του.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Γ.Ο.Ε.Β. η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος την
χαμηλότερη τιμή προσφορά, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων.

14.3.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β.
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

15.1.

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού ανακοινώνεται στον ανάδοχο εγγράφως με απόδειξη παραλαβής. Με την
κοινοποίηση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση – σχέδιο της οποίας
επισυνάπτεται στη διακήρυξη - προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία εκδίδεται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα
Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή
της στην Ελληνική γλώσσα. Η Εγγύηση αυτή θα είναι σε Euro. Θα καλύπτει το 10% (δέκα
τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας του όλου αντικειμένου της Σύμβασης (μη
συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.) .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 4.2. της διακήρυξης και να ισχύει μέχρι της επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα
που την εξέδωσε.

15.2.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή
καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου Γ.Ο.Ε.Β., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισμού.
Ακόμη με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
ανάθεση και σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές, εφόσον δεν
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π∆
118/2007.

15.3.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, ή
σύμβαση, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε βάρος του εκπτώτου να αποφασίσει είτε
την ανάθεση της προμήθειας στους αμέσως επόμενους συμμετέχοντες με την χαμηλότερη
τιμή προσφορά, είτε τη διενέργεια διαγωνισμού ή την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής η οποία θα
συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο στο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 12.

ΑΡΘΡΟ 17
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
17.1.

Η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού, στο πρακτικό της :
17.1.1. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οριστικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 1.5, 4.4.1.1 και 6 της
∆ιακήρυξης αυτής.
17.1.2. Ε ι σ η γ ε ί τ α ι:
•
Για τον αποκλεισμό εκείνων, που οι προσφορές τους παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της
∆ιακήρυξης.
•
Για την απόρριψη των προσφορών όσον αφορά την νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
3.2. της ∆ιακήρυξης.
•
Για την απόρριψη των προσφορών που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή τελούν υπό αίρεση ή αναφέρονται σε συνάλλαγμα.
•
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο
με τη χαμηλότερη τιμή προσφορά.
•
Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
•
Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
•
Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

17.2.

Η Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων γνωμοδοτεί επί ενστάσεων που
υποβάλλονται:
• Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή
οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
• Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση.
• Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών του άρθρ. 3.2. της ∆ιακήρυξης.
• Επί προσφυγών για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 20, 34 και 39 του Π∆
118/2007.

17.3.

Το ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. αποφασίζει:
• Για τον αποκλεισμό εκείνων που οι προσφορές τους παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους και τις προδιαγραφές του Β΄ Μέρους της διακήρυξης, ύστερα από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
• Για την απόρριψη των προσφορών όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της ∆ιακήρυξης.
• Για τις προσφυγές που μπορεί να υποβληθούν σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 15 του Π∆ 118/2007, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων.
• Για την απόρριψη προσφορών που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν
υπό αίρεση ή αναφέρονται σε συνάλλαγμα, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
• Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, μετά από σχετική
γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού.
• Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με
τροποποίηση ή μη των όρων, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού.
• Για τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την εκτέλεση της
προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρ. 2, παρ. 12(δ) και 13 του Ν.2286/95.
• Για τη ματαίωση της προμήθειας.
• Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της υπόψη
προμήθειας, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειμένου της Σύμβασης,
καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια της Θεσ/νίκης.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν,
συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, ορίζεται
ότι η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και ότι η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση
της υπόψη προμήθειας θα γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ο
ανάδοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, με τον οποίο θα
αλληλογραφεί ο Γ.Ο.Ε.Β.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21.1.

Η υλοποίηση της υπόψη προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης αυτής, καθώς και εκείνους της προσφοράς του Αναδόχου
που έχουν γίνει αποδεκτοί.

21.2.

Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται
από τις διατάξεις του Ν 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1.2.95 τ.Α') "Προμήθειες ∆ημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/ 10.07.07) "Κανονισμός
Προμηθειών ∆ημοσίου’’

21.3.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης του
διαγωνισμού από το ∆ιοικητικό Τμήμα του Οργανισμού.
Β.' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει:
ενημερωτικά φυλλάδια των κατασκευαστών και των προμηθευτών που θα αναφέρονται στην
οργάνωση και υποδομή των.
Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται
από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ,
ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN. IEC, VDE, CEN, ENEC κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα
προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το
σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις,
προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως
αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της
ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομισμένα υλικά θα είναι κατάλληλα
συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο
κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα
και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα

και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από
τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρήση τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από
τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία
της εγκατάστασης.
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται
απόρριψη της προμήθειας.
Να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service).
Να υπάρχει πίνακας πελατών σtους οποίους έχουν πωληθεί παρόμοια υλικά.
ΥΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ Φ 95-10
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 63 00
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 100 Α BUSSMANN Ο-170Μ2614
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 125 Α BUSSMANN Ο-170Μ2615
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 160 Α BUSSMANN Ο-170Μ3014
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 200 Α BUSSMANN Ο-170Μ3015
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 250 Α BUSSMANN Ο-170Μ3016
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ No23 19mm
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 125Α
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΛΑΜΠΑΣ) 2000 W ή αερόθερμα
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYA 2,5 mm² καφέ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYA 2,5 mm² κίτρινο
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYA 2,5 mm² κόκκινο
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYA 2,5 mm² μαύρο
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYA 2,5 mm² μπλε
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYAF 1x35 mm²
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 4x2,5 mm²
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYM 5x1,5 mm²
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYY 1x 95 mm²
ΚΑΛΩ∆ΙΟ NYY 3x70+35 mm²
ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP 4x2x0,55 mm2 ΚΑΤΗΓ.6
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1x50 mm²
ΛΑΜΠΕΣ Ε27 35 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΛΑΜΠΕΣ Ε40 120 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ ΚΛ ΤΥΠΟΥ 12V/7,5AH TGR7,5-12 TGR
ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 60x60x30
ΡΕΛΕ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 2x40/0,03 A
ΤΡΙΠΛΕΤΕΣ NEOZED ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 2B 63A
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΘΗΛΥΚΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ/ΝΥΧΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤ.∆ΙΟΙΚΗΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ………………2017 ημέρα …………………, στα Κεντρικά Γραφεία
του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός του Γ.Ο.Ε.Β.
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Στέλιο Μεσσή, Πρόεδρο
του ∆.Σ. και αφετέρου της Εταιρίας «…………………………………………………………» που έχει
την έδρα της στ…… ………………….…., οδός ………………………..……………. ΤΚ…………….,
εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τ…… …………………….…………………, δυνάμει του
υπ.αριθμ. ………πρακτικού του οργάνου διοίκησής της και θα καλείται εφεξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης, διά του Προέδρου του Οργανισμού
και έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις, του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/1.2.95 τ.Α' – «Προμήθειες ∆ημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων») και του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/ 10.07.07- «Κανονισμός
Προμηθειών ∆ημοσίου»).
1.2. Την υπ.αριθμ. 7/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. περί
διενέργειας δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Το ∆ημόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισμό, που διεξήχθη στις …………………, για την
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
1.4. Την αντίστοιχη ∆ιακήρυξη του Γ.Ο.Ε.Β. .
1.5. Την από …………2017 Προσφορά της εταιρίας «………………………………….».
1.6. Την αριθ. ……/…./………. κατακυρωτική απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

2.

Αναθέτει στην Εταιρία «…………………………………………………………» την προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού στην τιμή προσφοράς ………………………………………… χιλιάδων
(………………) Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο Γ.Ο.Ε.Β., εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα
και τις προδιαγραφές της σχετικής ∆ιακήρυξης όπως και της προσφοράς του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΞΙΑ

1.1

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια :
ηλεκτρολογικού υλικού στην τιμή προσφοράς ………………… χιλιάδων Ευρώ χωρίς το
Φ.Π.Α, όπως ορίζεται στη σχετική ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισμού.
1.2. Η συνολική συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των ……………… Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις της
συμβατικής αξίας, της πρώτης αρχομένης από της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής εκ μέρους της επιτροπής του Γ.Ο.Ε.Β.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
3.1. Ο χρόνος παράδοσης του ηλεκτρολογικού υλικού ορίζεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί σε πρακτική δοκιμασία
για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού.
3.2. Παράταση του χρόνου παράδοσης μπορεί να χορηγηθεί από το ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά μόνο για μία φορά και μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) του συμβατικού

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

χρόνου παραδόσεως, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης και εφόσον τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν μέσα
στο χρόνο παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται στη σχετική ∆ιακήρυξη.
Σε περίπτωση που τα συμβατικά είδη παραδόθηκαν μεν εμπρόθεσμα, πλην όμως
απορρίφθηκαν εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να
χορηγηθεί στον Ανάδοχο προθεσμία για την αντικατάστασή τους.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται - χωρίς κυρώσεις για τον
προμηθευτή - με απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων,
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Εάν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό
χρόνο παράδοσης (όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση) ή μέσα στο χρόνο τυχόν
παράτασης που του δόθηκε, με απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων ΘεσσαλονίκηςΛαγκαδά, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, κηρύσσεται έκπτωτος
και επιβάλλονται σ' αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
Σε περίπτωση επίσης που ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην
υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β.
Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του
∆ιαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4.1. Για την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
καταθέτει την με αριθ. ………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας
………………………………………… ποσού ………………………… ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος
ενός έτους από την παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού και επιστροφής της στο Πιστωτικό
Ίδρυμα που την εξέδωσε.
4.2. Η εγγυητική αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το αριθ. 34 ,
παρ 5α του Π.∆. 118/2007 με μονομερή δήλωση προς την εκδότρια Τράπεζα, σε περίπτωση
που με την απόλυτη κρίση του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν τηρεί τους όρους
του παρόντος συμφωνητικού.
4.3. Με την υπογραφή της παρούσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγύηση συμμετοχής του με
στοιχεία αριθ ……………. της Τράπεζας ………… , ποσού ………….. Ευρώ .
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί στον Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης. από
αρμόδια Επιτροπή εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με την
διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση των υπό
προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως
ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.
6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον
Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
6.3. Ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30)
ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον
Προμηθευτή. Αν ο Γ.Ο.Ε.Β., δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και
υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία
που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας
που επικαλείται ο Ανάδοχος.
6.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας
του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
7.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης. και του Αναδόχου και
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον
προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της,
από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει
να απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με
αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με
αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το ∆.Σ. του
Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από
την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των
αρμοδίων ∆ικαστηρίων.
7.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’
αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
7.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της ∆ιακήρυξης του
διενεργηθέντος διαγωνισμού, εκείνοι της προσφοράς του Αναδόχου, καθώς και οι περί
προμηθειών του ∆ημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.∆.
118/2007, κ.λ.π.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που απορρέουν από τις
συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει
μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη
σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων ΘεσσαλονίκηςΛαγκαδά.
8.2. Η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία «…………………………………………» που εκπροσωπείται
νόμιμα από τ…… ………………………………………… δηλώνει ότι αποδέχεται και
αναλαμβάνει την ανωτέρω προμήθεια που της αναθέτει του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, και ότι έλαβε και έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου των
προαναφερομένων εγγράφων, τα οποία αναγνωρίζει ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
8.3. Τους όρους της παρούσας σύμβασης, συμπληρώνουν οι όροι της ∆ιακήρυξης καθώς και οι
διατάξεις του π.δ. 118/2007.

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από
τα οποία ένα (1) πήρε ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ένα (1) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γ.Ο.Ε.Β.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Στέλιος Μεσσής

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

