ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με τίτλο:

«Προμήθεια Ψυγείων Οικιακής Χρήσης »

στο πλαίσιο του Προγράμματος :
«RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE»

Αθήνα

06/ 06/ 2016

Αρ. Πρωτ. Δ5723Α

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail
Ιστοσελίδα

: Στουρνάρη 57, Αθήνα
: 104 32
: κ. Kατρίνης Δημήτρης
: 210 5205200
: 210 5205201
: pd@praksis.gr
: www.praksis.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια
Ψυγείων » στο πλαίσιο του Προγράμματος RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY REPORT, το
οποίο υλοποιείται από το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες ( UNHCR)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου: 60.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των έργων του σωματείου PR.A.K.S.I.S.
 To Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (
UNHCR
)
και
του
Σωματείου
PR.A.K.S.I.S
(AGREEMENT
SYMBOL:
GRC01/2016/PILLAR1/0000000044/000

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Eυρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ψυγείων Οικιακής Χρήσης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ποσό χωρίς ΦΠΑ: 48.387,00€)
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι η Τρίτη,
21/6/16 και ώρα 12:00 στην έδρα της PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Τ.Κ. 10432 Αθήνα.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η Τρίτη 21/6/2016 και ώρα 15.00 στα κεντρικά Γραφεία της PRAKSIS
(Στουρνάρη 57, Τ.Κ. 10432, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο site Σωματείου www.praksis.gr
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σε τμήματα σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που
αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ……………….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ……………….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε…………………ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τζανέτος Αντύπας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕΣ
Στην παρούσα οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται ως κατωτέρω:

Α) Διακήρυξη: Ως Διακήρυξη νοείται το παρόν κείμενο στο σύνολό του.
Β) Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή για το έργο είναι η MKO PRAKSIS.
Γ) Έργο. Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα διακήρυξη.
Δ) Προσφέρων: Ως προσφέρων λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών ή το φυσικό
πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά για ανάληψη του Έργου.
Ε) Ανάδοχος: Ως ανάδοχος του έργου ορίζεται το νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών ή το
φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης που θα
υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υπό διακήρυξη -με την παρούσα- έργου, είναι η προμήθεια Ψυγείων οικιακής χρήσης
προκειμένου να εξοπλιστούν διαμερίσματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία προσώπων που
ορίζονται ως ομάδα στόχος από το πρόγραμμα «Relocation Scheme and Emergency Response », που
χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και υλοποιεί το Σωματείο PRAKSIS .

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΜΧ

2ΟΟ

Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Περίοδος Εγγύησης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για τις προμήθειες θα πρέπει να καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν
ελαττωματικών ή μη σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται έως 31/7/16 . Οι επιμέρους παραδόσεις των προμηθειών και
υλικών θα γίνουν τμηματικά βάσει παραγγελιών ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το αρμόδιο όργανο μπορεί –με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του- να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη
ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη ποσότητα έως 50% και πάντα εντός του συνολικού προϋπολογισμού της
προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις (συμπράξεις) φυσικών
ή/και νομικών προσώπων, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία που:
o είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο
ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του
ΕΟΧ ή του κράτους -μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
o και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής».
o Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
πρόσωπα 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. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της
ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
β)
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ)
συνεταιρισμοί
δ)
κοινοπραξίες προμηθευτών
που διαθέτουν τις κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
 δραστηριοποιούνται σε συναφή έργα με το προκηρυσσόμενο έργο.
 πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης.

Αποκλεισμός από τη Συμμετοχή. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:




Όσοι δεν πληρούν τα ανωτέρω Δικαιώματα Συμμετοχής.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «Δικαίωμα Συμμετοχής».
Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.



i.

Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της
Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1),

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2),
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48),
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305),
Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλιας χρεοκοπίας







Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
Τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 & 39 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για
ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για
το χρονικό αυτό διάστημα,
Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά κι έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια
ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, αποκλείονται από τη
διαδικασία ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού έστω και
για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσό των Εξήντα Χιλιάδες
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

ευρώ (60.000,00)

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για κάθε Τμήμα του έργου υποβάλλονται ξεχωριστές προσφορές. Οι προσφορές πρέπει:
 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον
διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
 να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα αντίγραφο.
 Ο ενιαίος φάκελος του κάθε τμήματος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα
β. H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
γ Ο πλήρης τίτλος "Προς το Σωματείο PRAKSIS."
ε. Αφορά : Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ »

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(....Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση...)
Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ5723Α/ 6-6-16

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : PRAKSIS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Στουρνάρη 57 , Β Όροφος
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/6/2016

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού και ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι θα δηλώνει ότι μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:


Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.


























Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών
προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη
διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων).
Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα
φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με την παρούσα προμήθεια.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να προσκομίσει για τη
σύναψή της εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας
Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση
με την επαγγελματική του ιδιότητα.
Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι συνεπής στην
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του
Δημοσίου Τομέα.
Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και
τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
Εκχωρεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των
παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους κλπ).

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:
Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

2. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:






Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
ΦΕΚ σύστασης,
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου
Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το













καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος
Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών
B. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του
φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο,
ως αντίκλητος.
Σε περίπτωση νομικών πρόσωπον που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός:
Τα δικαιολογητικά σύστασής του
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.











E. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του Μέλους:
-στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό,
-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
-να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
-να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
-να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας (leader),
-να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου,
-να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΤ. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης που προβλέπονται από τη
νομοθεσία.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά υπογράφοντας τα προβλεπόμενα
έγγραφα , εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:






Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης
από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Τα οριζόμενα στην παρ. Α.2.3.1 (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /
Κοινοπραξίας) της Διακήρυξης.
4. Ένορκη βεβαίωση
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του
Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη
Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής».
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης,
δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις
(παρ.3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για όλους τους συμμετέχοντες.

5. Την Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5.1 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του προσφέροντα, τον/τους
Πίνακα/ες του Παραρτήματος Β΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές- Πίνακες Συμμόρφωσης) της παρούσας
διακήρυξης.




5.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι
θα δηλώνει ότι:
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών .
Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει την προμήθεια που περιγράφεται στην
παρούσα Προκήρυξη.



Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στους τόπους και στον χρόνο που ορίζει θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή
με έξοδα του Αναδόχου.



Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο/ους και
υπογραμμένο/νους τον/ους Πίνακα/ες της Οικονομικής Προσφορά του Παραρτήματος Γ΄.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
I.
Τιμή ανά μονάδα μέτρησης άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
II.
Ποσό για τη συνολική ποσότητα ανά είδος.
III.
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IV.
Συνολική Τιμή με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την συνολικά χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ, εφόσον το προσφερόμενο
είδος καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας Διακήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται
Αναλυτικά στο Παράρτημα Β.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονομικής προσφοράς
2) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με έγγραφη ειδοποίηση ή
ηλεκτρονικό μήνυμα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ζητάει από το μειοδότη εντός Πέντε
(5) ημερών την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς
στο ΑΡΘΡΟ 8 της παρούσης διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της με συνημμένα τα
δικαιολογητικά του μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά προς τον Δ/ντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.
3) Το Δ.Σ του Σωματείου εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί τον/ους μειοδότη/ες προς υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου»

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας, εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερών από τη σχετική

ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε κλειστό φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στο άρθρο21.
2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον
επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει
τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
3. Μετά τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, αυτή υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο
(με ενυπόγραφο πρακτικό), που την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή
του στον οριστικό ανάδοχο, ο οποίος καλείται εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερών -από την
κοινοποίηση- να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
•
Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
•
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ)
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης
ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά
τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν πρόκειται
για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές
αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής . Στην περίπτωση που υπάρχει
οποιαδήποτε δυσκολία στην προσκόμιση Ποινικού Μητρώου τύπου Α-Δικαστικής χρήσης (τελευταίου τριμήνου)
γίνεται αποδεκτή, αντί αυτού, η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης (τελευταίου τριμήνου), αρκεί
αυτό να είναι μηδενικό.
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
•
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του ή αντίστοιχη βεβαίωση, από
όπου να προκύπτει η συνάφεια με την προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
•
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
•
Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες
δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.
•
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην
οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα
συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
•
Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
•
Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. όπου να δηλώνεται συναφής
επαγγελματική δραστηριότητα.
•

Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:

i. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από
την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να
μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Επιτροπή Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε
δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, μονογράφονται δε από την
Επιτροπή Διενέργειας όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν
από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο ΔΣ της PRAKSIS. Το ΔΣ αποφαίνεται σχετικά και με
μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή του για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού
Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Δ
παρούσας.

της

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Προμηθευτής κάθε τμήματος του έργου, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της
σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 %
του συνολικού συμβατικού τιμήματος του μέρους της προμήθειας που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή
του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση
που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει
εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από το ΔΣ της PRAKSIS προς τον
επιλεχθέντα(-ες) υποψήφιο(-ους).
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 9.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 Τα προς προμήθεια είδη.
 Την ποσότητα.
 Την τιμή.
 Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις
των όρων τούτων.
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός Πέντε (5)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου, θα γίνεται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων και
την προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πάντα σύμφωνα με τη
χρηματοροή του προγράμματος.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για τα προς προμήθεια είδη, με βάση τις οριζόμενες τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται,
ως απαράδεκτη.
Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές
σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
 Τιμή ανά είδος (τεμάχιο), σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών άνευ Φ.Π.Α.
 Συνολική τιμή όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους
κρατήσεων.
 Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α.
αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή).
 Συνολική τιμή όλων των ειδών με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους
κρατήσεων, καθώς και του κόστους μεταφοράς στον οριζόμενο τόπο παράδοσης αυτών.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α..
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)]
σε σχέση με το αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την
σύνθεση της προσφοράς από τον υποψήφιο Ανάδοχο(άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Εάν και μετά από την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα
απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και
την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του
φορέα, ως εξής:
 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του
διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.



Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η
ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/2007, η υποβολή ένστασης γίνεται
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση
του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
ΑΡΘΡΟ 15
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή
των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από
την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των
εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου,, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών
του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια
ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε, που
συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας,
αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία
και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το κείμενο της οποίας έχει επισυναφθεί στην παρούσα
διακήρυξη.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 Την περιγραφή της προμήθειας και την ποσότητα αυτής.
 Την τιμή.
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
 Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές
 Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών που περιγράφονται στη σύμβαση.
 Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη προμήθεια.
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης,
καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προμήθεια, πριν την
ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή
όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα.
Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου
κειμένου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο,
μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις ποσότητες των ειδών που
παραλαμβάνονται.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευση της, να
την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν,
εγγράφως στο Σωματείο διενέργειας του διαγωνισμού.
Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία που
περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται να
μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία.
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για
λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων των
υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που τα αποκτούν με οποιοδήποτε
τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της υποχρέωσης
εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως το Σωματείο για
κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή
του.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των ειδών , θα γίνει με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το/α είδος/η, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της
Διακήρυξης το αργότερο έως την 31 Ιουλίου 2016
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ` αυτή,
εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το αναφερόμενο είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με

ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από
την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του
επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 24
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να
αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή και με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Προμήθειας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 25
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τριάντα (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος
της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 26
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις με δική της πρωτοβουλία στην παραπάνω προθεσμία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΨΥΓΕΙΟ
Ενδεικτικές διαστάσεις 160 Χ
55 Χ 60 (ύψος Χ πλάτος Χ
βάθος) με απόκλιση ±10 % .
Καθαρή Συνολική
χωρητικότητα τουλάχιστον
260 lt
Άνω Κατάψυξης

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΜΧ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
400

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ενεργειακή κλάση: A+

ΝΑΙ

Αθόρυβη Λειτουργία
Αυτόματη απόψυξη.
Εγγύηση 1 χρόνο
τουλάχιστον.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ :
Ο Χρόνος και ο Τόπος παράδοσης των ειδών θα ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τα παραδίδει σύμφωνα με το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα.
Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης βαραίνουν τον Ανάδοχο.






Βεβαιώνω ότι :
Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που
περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα .
Η προσφορά μου ισχύει για 120 μέρες.
Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη
ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν
προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προς:

PRAKSIS

Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια Ψυγείων Οικιακής Χρήσης .
Ημερομηνία:__________________________
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
Ψυγεία Οικιακής Χρήσης

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

200

Γ. Πρόσθετες πληροφορίες
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι __________________ ημέρες.
2. Η μεταφορά, παράδοση, τοποθέτηση τους θα γίνεται τμηματικά σε διευθύνσεις που θα
υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς για την προμήθεια
Ψυγείων Οικιακής Χρήσης στην τιμή των :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
Εταιρία/Επιχείρηση
Όνομα Προσφέροντος
Ιδιότητα
Υπογραφή
Σφραγίδα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς : Σωματείο PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Αθήνα 10432
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός του ………… που
εδρεύει στη …., εκπροσωπείται νόμιμα από την <
(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της
εταιρείας/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία <(επωνυμία)>, που εδρεύει στη(ν)
<ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον < ονοματεπώνυμο> και
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και
έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡ0 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν
άρθρο.
Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του
Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: «…………………»
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από
τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση
ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη
εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την
τελευταία ημέρα αυτού του χρονικού διαστήματος.
Προκήρυξη: Η
σχετική προκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής
με αριθμ. πρωτ.
<αριθμ.πρωτ.>, με βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμόςτην <ημερομηνία
διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου.
Προσφορά: η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για
την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια Ψυγείων Οικιακής Χρήσης όπως αυτό
περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και στην Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του
έργου και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το αρμόδιο όργανο μπορεί –με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του- να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την
ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη ποσότητα έως 50% και πάντα
εντός του συνολικού προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον Ανάδοχο(άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του
Αναδόχου. Η παράδοση θα γίνει έως ……(ημ/Ναι ) ………, στ……(τόπος)…………………..
Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και
εκτελούμενων εργασιών, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή, και
θα περιλαμβάνει μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο των ειδών.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει
από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα προβληματικά/ελαττωματικά είδη μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής
αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών. Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς
τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και τους όρους της σύμβασης, η
Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των προβλεπόμενων, στα
άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων.
Η λήξη της σύμβασης ορίζεται στις ………………………
ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος
και τις μεταναστευτικές ροές που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, με το δικαίωμα που
διατηρεί η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει αλλαγές στις ποσότητες των ειδών η και αλλαγή
κάποιου είδους εφ’ όσον προκύψει επείγουσα κατάσταση που το απαιτεί. Κάθε αλλαγή στην
ποσότητα επί μέρους είδους η και αλλαγή κάποιου είδους θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη
και των δύο μερών που θα βεβαιώνεται και θα αιτιολογείται εγγράφως, και πάντα στα πλαίσια
του υπάρχοντος προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ, χωρίς να
μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με οριζόμενα στην υποπαράγραφο ΙΑ.11. του
πρώτου άρθρου του Ν. 4093/12: Νέο Σύστημα Διαμόρφωσης Νόμιμου Κατώτατου Μισθού και
Κατώτατου Ημερομισθίου για τους Εργαζόμενους όλης της Χώρας (Διάταξη Πλαίσιο).
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Κατώτατος Νόμιμος Μισθός και Ημερομίσθιο για τους Εργαζόμενος Ιδιωτικού Δικαίου όλης της
Χώρας.
Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται
μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή η σύμβαση με τον ανάδοχο.
4.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε
πληροφορία σχετική με την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της. Αυτή η υποχρέωση δεσμεύει και
το προσωπικό του Αναδόχου, για το οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά.
4.4 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και μετά το πέρας
αυτού να μην δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα
συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του Έργου, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει
ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο άλλο εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η Αναθέτουσα Αρχή.
4.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι είναι ενήμερος ως
προς τις απαιτήσεις του Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία,
τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα, ώστε να φέρει σε
πέρας το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην Τεχνική Προσφορά του.
4.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, απώλεια παραγωγής, απώλεια
εισοδήματος, ή κάθε άλλη έμμεση ή αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται στον Ανάδοχο
από οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.
4.7 Οι προτάσεις που υποβάλλει ο Ανάδοχος βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις
εκτιμήσεις και την κρίση του ιδίου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημιές που
θα προκληθούν από την αντιδεοντολογική χρήση των πληροφοριών από τον ίδιο ή το
προσωπικό του.
4.8 Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή τιμολογίου από πλευράς της
Αναθέτουσας Αρχής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1 Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των
(
€), πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν
(
€), ήτοι το συνολικό ποσό των
(…………………….€). Η αμοιβή θα καταβάλλεται κατά αντιστοιχία των τμηματικών
προμηθειών.
5.2 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση των σχετικών τιμολογίων
που εκδίδονται, τα οποία θα εξοφλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών. Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει
στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του
ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα.
5.3 Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον Ανάδοχο θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση του
έργου, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, την έγκριση από την Αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6 . ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι
……………….
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ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
i.

ii.

iii.

Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής των όρων της
παρούσας Σύμβασης της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ρητά
συμφωνείται, ότι θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 32 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση» του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α'
150).
Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι
εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση αυτής ως
δυσανάλογης. Η επιβολή ποινικών ρητρών κατά το παρόν άρθρο δεν εξαρτάται από το
εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει πράγματι υποστεί απώλεια ή ζημία, καθώς επίσης και από
κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα σύμβαση και την εφαρμοζόμενη
νομοθεσία, που προκύπτει ή έχει σχέση με την καθυστέρηση του Αναδόχου.
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας όλοι
οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην κατά το
νόμο κήρυξη του Αναδόχου ως εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ) αναγνωρισμένης Τράπεζας που εδρεύει σε κράτος
μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης)
ποσού (………………) ΕΥΡΩ. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
κατακυρωθείσας μέγιστης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από
το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο
μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την
παρούσα Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση
μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής
παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο
ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των
υποχρεώσεών του προς το έτερο, όπως προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το
συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα ειδοποιήσει γραπτά το έτερο. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων του
θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται, μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου την
εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός
πέραν του ελέγχου και πέραν πταίσματος ή αμέλειας οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη, το οποίο το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να αποτρέψει με μέτρα
άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως και όχι αποκλειστικά: θεομηνίας ή
δημόσιου εχθρού, πολέμου, εξεγέρσεων, πυρκαΐών και άλλων παρόμοιων περιστατικών. Καμία
καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους δεν
αποτελεί παράβαση και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες ή κυρώσεις, εάν και
στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή αδυναμία έχει προκληθεί από ανωτέρα βία.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε
πληροφορία σχετική με την Αναθέτουσα Αρχή και το προσωπικό αυτής, η οποία περιήλθε σε
γνώση του κατά την κατάρτιση ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε μία και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡ0 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως κι έπειτα από σύμφωνη γνώμη των δύο μερών τα οποία και την συνυπογράφουν.
ΑΡΘΡ0 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
i.
ii.

iii.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεως.
Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι δύνανται
να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο
είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡ0 14. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο
άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να
επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς
απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή
Τζανέτος Αντύπας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον Ανάδοχο
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος >

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)
Σωματείο « PRAKSIS »

Ημερομηνία
(Σφραγίδα και Υπογραφή)
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