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ΜΙΘΧΗ – ΔΚΜΔΣΣΑΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΣΟΤ ΠΒΚ
(ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 14/2018)
ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθά
1.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο πιεηνδνηηθόο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο
(πξόρεηξνο), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή, ηελ 16
Ινπι 2018 θαη ώξα 10:00, ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκώλ ηνπ ΠΒΚ.
2.
Ο εθηηκώκελνο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ,
κε βάζε ζηνηρεία πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, θπκαίλεηαη ελδερνκέλσο κεηαμύ
220.000-230.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
3.
Σα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ηε ζπκκεηνρή ζε απηόλ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα .
ΑΡΘΡΟ 2
Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Καηαθύξωζεο
1.
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηθαηνινγεί ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ θπιηθείσλ. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ,
θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ην παξόλ άξζξν, ηα παξαθάησ:
α.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί
πνηλή απνξξίςεσο, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο
παξ.6 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ.
β. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ
νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο παξ.6 ηνπ πξνεγνύκελνπ
άξζξνπ, θαη κέζα ζα πεξηέρνληαη:
1/
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),
ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά ζε όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ ηνλ παξόληα
δηαγσληζκό. Πξόηππν επηζπλάπηεηαη (Πξνζζήθε «1/Α»)
2/
Τπεύζπλε δήιωζε: Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο ην Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο
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(Πξνζζήθε «2/Α»), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη όζα αλαθέξνληαη ζην
ππόδεηγκα.
3/
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό πνζνύ ρηιίσλ νγδόληα
επξώ (1080,00€) (Πξνζζήθε «3/Α)
4/
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο,
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπν ηνπο.
γ.

αλ

νη

νηθνλνκηθνί

θνξείο

Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δηεπθξηλίδεηαη όηη:

(α) Οη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο
ππνγξάθνληαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη
από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν, ζηηο πεξηπηώζεηο Α. Δ. πξνζθνκίδνληαο όια ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1/
Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.):
α/

ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο.

β/

ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο.

γ/
Πξόζθαην
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή.

θσδηθνπνηεκέλν

θαηαζηαηηθό,

δ/
Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ
κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο
απηνύ.
ε/
Πξαθηηθό απόθαζεο Γ. . πεξί εγθξίζεσο
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.
2/
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.):

Γηα λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο

α/
Δπίζεκν
αληίγξαθν
ή
επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο
εηαηξίαο.
β/
από ηελ αξκόδηα αξρή.

Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο
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δ.
Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο δηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα
αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ..
ε.
Γηα ηηο Δλώζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ:
1/
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνλ θάζε
πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ
ησλ κειώλ ηεο έλσζεο.
2/
Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο παξόρσλ ππεξεζηώλ, λόκηκα
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινύλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο
απηνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηώλ επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζθνξάο, ν
εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη.
2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθό
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
3. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πξνο ζε απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
α.

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην
νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/2016.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε
ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινύλ ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηέο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία.
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, θαηά

Α-4

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
β.

Οη αιινδαπνί:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ
αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(2) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη
δελ ηεινύλ ζε θάπνηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππό άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. (3)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(3) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, θαηά ηελ εκέξα
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη
κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
γ.

Σα λνκηθά πξόζσπα:

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ
εδαθίνπ α θαη β, αληίζηνηρα.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ
ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξόζσπα).
(3) Δηδηθόηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο
ησλ
εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο
αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν
έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο, από
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1)
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

Α-5

(4) Δπί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.) ηα πξναλαθεξόκελα
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εδ. 2 ηεο ππνπαξ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο,
εθδίδνληαη, όζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο
Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, από ην αξκόδην
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε.
(5) Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζάξηζεο,
εθδίδεηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο
ζηνλ δηαγσληζκό επηρείξεζεο.
δ.

Οη πλεηαηξηζκνί:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν
ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο
εγθαηάζηαζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην
από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο
παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εκεδαπνύο ζπλεηαηξηζκνύο
θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(3) Βεβαίσζε αξκόδηαο αξρήο όηη ν πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί
λόκηκα.
ε.
Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ Έλσζε.
4.
Δάλ ζε θάπνηα Υώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο
άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνύλ απηά από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππόρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ
δηθαηνινγεηηθνύ. Δάλ ζηε ρώξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νύηε έλνξθε βεβαίσζε,
δύλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο.
5.
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
6.
Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαθάησ ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 1α ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ
ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.
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ΑΡΘΡΟ 3
Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
1.
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα
θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ 16 Ινπι 2018 θαη ώξα 10:00.
2.
Οη πξνζθνξέο, παξαιακβάλνληαη από ηε Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη
πκβάζεσλ ηνπ Γ΄ Κιάδνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΠΒΚ θαη παξαδίδνληαη
ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
3.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο, πξνϋπόζεζε
όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ώξα 10:00, κε κέξηκλα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
4.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά
απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δε ιακβάλνληαη ππόςε.
5.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν,
πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά
παξαδίδνληαη ζηα αξκόδηα όξγαλα πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε ηηο
άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Δπηζηξέθνληαη,
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη
ζηα αξκόδηα όξγαλα απνζθξάγηζεο ηνπ ΠΒΚ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν,
εθπξόζεζκα.
6.

ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:

α.
Η θξάζε «Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Γ’ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ/ Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ».
β.
Η θξάζε «Πξνζθνξά γηα ηνλ δηαγσληζκό γηα ηε κίζζσζεεθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ (Γηαθήξπμε 14/2018)»
γ.

16 Ινπι 2018.

δ.

Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ΑΡΘΡΟ 4
Πξνζθνξέο

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο
ηνπνζεηνύληαη όια ηα απαηηνύκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
ζηνηρεία, σο εμήο:
α.
ε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε
ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα, από ηνπο
παξόληεο όξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά.
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β.
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη, επί πνηλή
απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε
ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Όιεο νη ηηκέο ζπκπιεξώλνληαη θαη
νινγξάθσο.
2.

Οη παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

3.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζώζεηο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ
ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
4.
Ο πξνζθέξσλ, εθόζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά
ηνπ δηαγσληζκνύ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο θαη δε δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο
αλσηέξσ όξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξύμεσο δελ θσιύεη ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό.
5.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθώλ νη δηαγσληδόκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κόλν όηαλ απηέο
δεηνύληαη από αξκόδην όξγαλν είηε θαηά ηελ ελώπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηόπηλ
εγγξάθνπ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Από
ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία
ππνβιήζεθε ζρεηηθό αίηεκα από ην αξκόδην όξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 5
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
1.
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί εθαηόλ
είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 6
Αληηπξνζθνξέο
ην δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 7
Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Όπσο νξίδεη ν λ. 4412/16.

ε πεξίπησζε
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ΑΡΘΡΟ 8
Πξνζθεξόκελε ηηκή
1.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΩ ζε αθέξαην αξηζκό, ρσξίο
ρξήζε δεθαδηθώλ ςεθίσλ θαη ζα αθνξά ζην κεληαίν κίζζσκα ηεο ζύκβαζεο, γηα
ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηα
πξναλαθεξόκελα, απηή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα πςειέο ζε ζρέζε
κε ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα απαηηήζεη από ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ
δελ δνζνύλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη.
4.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξώ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε
επξώ πξνο μέλν λόκηζκα, ή εθόζνλ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε
ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ.
5.
Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή θαη πνπ
είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ε
πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη απηόο πνπ ζα
πξνθύςεη θαηόπηλ θιήξσζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ
ηζόηηκεο πξνζθνξέο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 9
Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε ηηκώλ
1.
Σα αξκόδηα όξγαλα παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ
πξνβαίλνπλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ηελ 16 Ινπι 2018 θαη ώξα 10:00. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη
ζηα παξαπάλσ όξγαλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Γλζε Πξνκ & πκβάζεσλ γηα
επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο.
Η απνζθξάγηζε όισλ ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία :
α.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη από ηα παξαπάλσ όξγαλα όινη νη θάθεινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζε
απηόλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θύιιν. Οη
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν θαη

Α-9

ηνπνζεηνύληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη
από ην ίδην όξγαλν.
β.
ηε ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ όξγαλα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρώξηζε
ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ.
Δθόζνλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε θαη έγθπξα ε επηηξνπή
δύλαηαη λα πξνβεί θαη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηελ ίδηα
κέξα , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ην αξκόδην όξγαλν ειέγρεη κόλν ηελ
πιεξόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη όρη ηελ επί ηεο νπζίαο
ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο σο πξνο ηνπο όξνπο
ηεο δηαθήξπμεο.
2. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε παξαπάλσ επηηξνπή ζα πξνβεί, ζε
άιινλ ρξόλν, ζηνλ επί ηεο νπζίαο έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ εκπεξηέρνληαη
ζηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ, θαη ζα ζπληάμεη αληίζηνηρν πξαθηηθό.
3.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δελ απνζθξαγίδνληαη,
αιιά επηζηξέθνληαη από ηε Γλζε Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ.
4.
Μεηά ηα αλσηέξσ, θαη ζε λεώηεξν ρξόλν πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ζρεηηθή
δηαηαγή ηνπ ΠΒΚ θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα
αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ όζσλ νη
θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θξίζεθαλ απνδεθηνί ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
5.
Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ
ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
6.
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ
νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ην αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα
θαζνξηζζεί από ηε ζρεηηθή δηαηαγή γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζε
δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηε Γλζε Πξνκεζεηώλ &
πκβάζεσλ. Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ιακβάλνπλ
γλώζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 10
Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Κξηηήξην γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πιεηνδόηε ζα είλαη ε πςειόηεξε
πξνζθεξόκελε ηηκή γηα κίζζσκα όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8
παξάγξαθν 1. Χο ειάρηζην κεληαίν κίζζωκα (ηηκή εθθίλεζεο) γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξώλ θαζνξίδεηαη ην πνζό ηωλ ρηιίωλ πεληαθνζίωλ

Α-10

επξώ (1.500€).
2. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη
ιακβάλνληαο ππόςε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ νξγάλνπ, νπζηώδεηο απνθιίζεηο
από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο
επνπζηώδεηο.
ΑΡΘΡΟ 11
Κξίζεηο απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ
Σν αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
όξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη:

δηαγσληζκνύ

1.
Καηαθύξσζε
ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ πιεηνδόηε. ε πεξίπησζε
ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη απηόο πνπ ζα πξνθύςεη
θαηόπηλ θιήξσζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηκεο
πξνζθνξέο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
2.
Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςε ηνπ
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ.
3.
Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο εμήο
πεξηπηώζεηο:
α.
Όηαλ ην ΠΒΚ δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ παξνρή αληίζηνηρσλ
ππεξεζηώλ, είηε ιόγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ, είηε ιόγσ
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ.
β.
Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ
επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12
Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο – αλάζεζεο
1.
ηνλ δηαγσληδόκελν ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθύξσζε ζα απνζηαιεί
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
α.
β.
δηαθήξπμεο.
γ.

Σν κίζζσκα.
Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο
Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
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2.
Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε
έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό κόλν ραξαθηήξα.
3.
Ο πιεηνδόηεο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα
πξνζέιζεη ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο-πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 15 παξ.2 ησλ παξόλησλ όξσλ. Ο πιεηνδόηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα
ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ.
ΑΡΘΡΟ 13
πκβάζεηο
1.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν
ζπκβαιιόκελα κέξε ε ζύκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη. Η ζύκβαζε
ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο θαηόπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ δπν κεξώλ, γηα δύν (2) αθόκα έηε. Σν ΠΒΚ ζπκπιεξώλεη ζην
θείκελν ηεο ζύκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε κε ηελ νπνία
ζπκκεηείρε απηόο ζηνλ δηαγσληζκό θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ
θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε
ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη, νύηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.
2.
Σν θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ηνύην ζηεξίδεηαη, όπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απόθαζε θαηαθύξσζεο, εθηόο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ.
3.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ
πξνο ηνύην θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε
ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε
ζύκβαζε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
4.

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ:

α.
Παξαζρεζνύλ νη ππεξεζίεο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα νξηζηεί
ζηε ζπλεκκέλε ζύκβαζε.
β.
Οινθιεξσζεί ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο.
γ.
Δθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από
ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα από ηε ζύκβαζε.
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ΑΡΘΡΟ 14
Δγγπήζεηο
Όπσο νξίδεη ην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.
«Δγγύεζε ζπκκεηνρήο» πνζνύ ρηιίσλ νγδόληα επξώ (1080,00€), ε
νπνία επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ιήμε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ζηνλ δε αλαδεηρζέληα αλάδνρν, κεηά ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
2.
«Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο» ηεο ζύκβαζεο, πνζνύ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζπκβαηηθώλ
όξσλ από ηνλ Αλάδνρν.
3.
Τπνδείγκαηα ησλ παξαπάλσ εγγπεηηθώλ επηζπλάπηνληαη (Πξνζζήθεο
3/Α θαη 4/Α)
ΑΡΘΡΟ 15
Γεληθέο δηαηάμεηο
1.
Απνθιείεηαη ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
2.
Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρύνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν
ζηεξίδνληαη (δηαθεξύμεηο, όξνη ζπκθσληώλ, πξνζθνξέο θιπ.) εθηόο πξνθαλώο
όηαλ ππάξρνπλ ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
3.
Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρόλ κέηξα
πνπ ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θύζεσο
δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θιπ. θαη δελ επζύλεηαη νύηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε
επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ηόπν παξάδνζεο ησλ πιηθώλ.
4.
Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο,
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Δθόζνλ δεηεζνύλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο
Γ΄ ΚΟΤ
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπδθηε)

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληεο Πξνκ & πκβ

signed by
CHRISTIN Digitally
CHRISTINA ALEXAKI
2018.06.28
A ALEXAKI Date:
08:30:55 +03'00'
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ΠΡΟΘΗΚΔ
«1» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο
«2» Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο Ν.1599/1986
«3» Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο
«4» Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο

