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Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 918/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:219390/4634/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 918/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ
άνω των ορίων για τθν προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε.
Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs”
– Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προχπολογιςμοφ 189.261,20 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τθσ τιμισ και Β) Συγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ», και παρακαλοφμε για
τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 07θ Σεπτεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Τςοφμα και θ Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 918/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 19ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια ειδϊν για
τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020
προχπολογιςμοφ 189.261,20 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ και Β) Συγκρότθςθ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:219390/4634/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
8. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
10. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
11. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το
άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
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μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ
ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
12. Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου 2019
με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018)
(Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13. Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με τθν
υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και τα
μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
15. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚτ.Βϋ3722/08.10.2019) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
16. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
17. Σθν υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε
ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ
ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
18. Σθν υπ. αρικμ. 58/13-04-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ Αϋ
Σροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020.
19. Σθν υπ. αρικμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ» του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα: «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και υποβολισ προτάςεων εκ μζρουσ τθσ ςτουσ
άξονεσ προτεραιότθτασ 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, κακϊσ και του τρόπου υλοποίθςθσ τουσ (ςφναψθ προγραμματικϊν
ςυμβάςεων) ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόςκλθςθ ςτρατθγικϊν ζργων).
20. Σθν υπ’ αρικμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο CREATIVE@HUBS ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), ΑΕΠ 301/6.
21. Σο εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου CREATIVE@HUBS κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων και
τον αναλυτικό προχπολογιςμό τουσ.
22. Σθν από 20-08-2019 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου CREATIVE@HUBS μεταξφ τθσ
ΠΔΕ (επικεφαλισ εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
23. Σθν υπ’ αρικμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/122092/1354/25-05-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ ςτρατθγικοφ ζργου
«CREATIVE@HUBS «Ολιςτικι δικτφωςθ δθμιουργικϊν ΜμΕ μζςω ςυνεργατικϊν χϊρων δθμιουργικϊν
επιχειριςεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όςο αφορά το πακζτο
εργαςίασ 3 και τθ ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ για τα πακζτα εργαςίασ 1,2,4,5,6».
24. Σο υπ’ αρικμ. 170662/2573/06-08-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ με το οποίο
διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Π.Ε. Ηλείασ οι αναλυτικζσ περιγραφζσ – τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
Ειςθγείται :
1. Σθν ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια
ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020
προχπολογιςμοφ 189.261,20 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, ιτοι:
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Α) Σθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο.
2. Σθ ςφςταςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων
οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του ν. 4024/2011.
3.Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ηλείασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων.
Η Διακιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ ζχουν ωσ εξισ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ

Ζργο ςυγχρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη , το
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (Ε.Σ.Π.Α.) και
την Εθνική υμμετοχή των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ

Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ρφργοσ,

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Αρ. Ρρωτ:
Ταχ.Διευκ.: Μανωλοποφλου 47,
27131, Ρφργοσ
Ρλθροφορ.: Δ. Ντοάσ
Τθλ. : 26213-60417
Fax : 26213-60423
e-mail : ddo-proc@ilia.pde.gov.gr
Α/Α ΕΣΘΔΘΣ:

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
Ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο
«Ρρομικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε.
Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs
– CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»,
προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ,
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ.
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνςμία
Σασςδπομική διεύθςνζη
Πόλη
Σασςδπομικόρ Κωδικόρ
Υώπα
Κωδικόρ ΝUTS
Σηλέθωνο
Φαξ
Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο
Απμόδιορ για πληποθοπίερ
Γενική Διεύθςνζη ζηο διαδίκηςο (URL)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ 47
ΠΤΡΓΟ
27131
ΕΛΛΑΔΑ
EL633
2621360417
2621360423
ddo-proc@ilia.pde.gov.gr
Δ. Νηοάρ
http://www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ και ανικει ςτθν
Γενικι Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
www.promitheus.gov.gr με τθν προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 2.1.3 τθσ παροφςασ διαδικαςία.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. Σε όλα τα ςτάδια
τθσ διαδικαςίασ χρθςιμοποιείται το Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικμ.
ενάρικμου ζργου: 2019ΕΡ30160009) με υπόλογο διαχειριςτι το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ
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Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, (ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 273419/2522/18-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ7Λ6Λ3Μ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ)
Το ευρωπαϊκό ζργο «CREATIVE@HUBs» με κωδικό MIS: 5041432 υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Διακρατικοφ
Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg V/A Ελλάδα-Λταλία 2014-2020» και γίνεται με τθν
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(Ε.Τ.Ρ.Α.) και τθσ Εκνικισ Συμμετοχισ των χωρϊν Ελλάδασ και Λταλίασ.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ειδϊν που κα εγκαταςτακοφν ςε χϊρο του ιςογείου του
Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του παραδοτζου D3.1.1 : Budget line: Equipment:
Item: Office Equipment, Furniture and fittings, IT hardware and software (such as Drywall Partitions, Air
Conditioning, Wall Coloring, Office Window Replacement) for the Renovation of the building in Patras and
the soft functional interventions of the 3 buildings at Agrinion, Messolonghi and Pyrgos, Greece. RWG»,
που προβλζπονται ςτο τεχνικό δελτίο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs
- CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020, όπωσ προζκυψαν κατόπιν ςυναντιςεων και τθλεδιαςκζψεων του
εταιρικοφ ςχιματοσ του ζργου.
Θ ανακαίνιςθ των χϊρων του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ γίνεται με ςτόχο να αναπτυχκεί ζνα
δίκτυο επιχειριςεων Δθμιουργικισ και Ρολιτιςτικισ Βιομθχανίασ, όπου κα διεξάγονται εκπαιδεφςεισ,
ςεμινάρια, ενζργειεσ δικτφωςθσ, διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο, με απϊτερο ςτόχο τθν διαςφνδεςθ με αντίςτοιχουσ Κόμβουσ που λειτουργοφν ςτθν Ακινα και
ςτθν Ευρϊπθ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ αναβάκμιςθ και επζκταςθ των διακζςιμων υποδομϊν του
Μικροφ και του Μεγάλου Συνεδριακοφ Κζντρου, κακϊσ και θ ανακαίνιςθ του χϊρου των γραφείων τθσ
βορειοανατολικισ πλευράσ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
Στα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα γίνει προμικεια επίπλων γραφείου, μονάδων κλιματιςμοφ,
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και
λοιπϊν ειδϊν.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
Ρεριγραφι

CPV

Τραπζηια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοκικεσ

39120000-9

Διαχωριςτικά ςτοιχεία

44112300-1

Κακίςματα, καρζκλεσ και ςυναφι μζρθ και εξαρτιματα

39110000-6

Συςκευζσ κλιματιςμοφ

39717200-3

Θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ

39710000-2

Ρινακίδεσ μονίμων μθνυμάτων

31523200-0

Σκίαςτρα εςωτερικοφ χϊρου

39515410-2

Επενδφςεισ δαπζδων

44112200-0

Τθλεοπτικόσ και οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ

32320000-2

Εκτυπωτζσ λζιηερ

30232110-8

Κάμερεσ Λςτοφ

30237240-3
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Εξοπλιςμόσ δικτφου δεδομζνων

32580000-2

Ρεριφερειακόσ εξοπλιςμόσ

30232000-4

Φορθτοί επιτραπζηιοι μικροχπολογιςτζσ

30213100-6

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:

ΤΜΘΜΑ 1 : «ΕΡΛΡΛΑ ΓΑΦΕΛΟΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 22.910,00€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 2 : «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 14.300,00€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 3 : «ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 900,00€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 4 : «ΛΟΛΡΑ ΕΛΔΘ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 26.150,00€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 5 : «ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 70.750,00€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 6 : «ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ & ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 17.620,00€ πλζον
ΦΡΑ 24%

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα τμιματα, αλλά για το ςφνολο τθσ
ποςότθτασ των ειδϊν του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 189.261,20 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 152.630,00€ ΦΡΑ : 36.631,20€)
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 3 (τρεισ) μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τιμισ, ανά τμιμα.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
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5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
7. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
10.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
11.του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά»
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».
12.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
13.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
14.του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
15.του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
16.του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
17.του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. τθσ με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
18.τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
19.των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
20.Τθσ υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε,
βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου.
21.Τθσ υπ. αρικμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΡ) απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ &
Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ» του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
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Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και υποβολισ
προτάςεων εκ μζρουσ τθσ ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, κακϊσ και του τρόπου
υλοποίθςθσ τουσ (ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων) ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόςκλθςθ
ςτρατθγικϊν ζργων).
22.Τθσ υπ’ αρικμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΛ8-ΓΔΞ) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο CREATIVE@HUBS ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
(Ρ.Δ.Ε.), ΣΑΕΡ 301/6.
23.Του εγκεκριμζνου τεχνικοφ δελτίου του ζργου CREATIVE@HUBS κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των
δράςεων και τον αναλυτικό προχπολογιςμό τουσ.
24.Τθσ από 20-08-2019 Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου CREATIVE@HUBS μεταξφ
τθσ ΡΔΕ (επικεφαλισ εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
25.Τθσ υπ’ αρικμ ΡΔΕ/ΔΑΡ/122092/1354/25-05-2020 απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα: «Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Ρ.Δ.Ε. για τθν υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ ςτρατθγικοφ
ζργου «CREATIVE@HUBS «Ολιςτικι δικτφωςθ δθμιουργικϊν ΜμΕ μζςω ςυνεργατικϊν χϊρων
δθμιουργικϊν επιχειριςεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» ςτο πλαίςιο του
διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V AGREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 όςο αφορά το πακζτο εργαςίασ 3 και τθ ςυνεργαςία με το Ρεριφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξθσ για τα πακζτα εργαςίασ 1,2,4,5,6».
26.Του υπ’ αρικμ. 170662/2573/06-08-2020 εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Θλείασ με το
οποίο διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Ρ.Ε. Θλείασ οι αναλυτικζσ περιγραφζσ –
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
27.Τθσ με αρ. ………/2020 (ΑΔΑ : …………………………..) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ ςχετικά με
τθν «Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν
προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του
ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece –
Italy 2014-2020, προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.»

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα ..........
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα …. τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα ….

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……...
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με εςωτερικό αρικμό αναφοράσ ……………………….

Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : ………
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ, ςτισ …../..…/……..…..

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο/χουσ, επιμερίηοντασ τθ ςχετικι
δαπάνθ ανά τμιμα, αναλογικά, και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ (προχπολογιςκείςα) αξία κάκε τμιματοσ. Σε
περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθ
ςχετικι δαπάνθ δθμοςίευςθσ που αναλογεί ςτα τμιματα αυτά. Σε περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ τα
ζξοδα βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.

H με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+

3.

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

4.

Oι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ....... θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα
επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά
νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά
ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
χετικά υποδείγματα: Παράρτημα ΙV
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ του/των τμιματοσ/τμθμάτων
για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προςφορά.

ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ ανά τμιμα
ΤΜΘΜΑ

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ

ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 2%

ΤΜΘΜΑ 1 - ΕΡΛΡΛΑ ΓΑΦΕΛΟΥ

22.910,00€

458,20€

ΤΜΘΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ

14.300,00€

286€

900,00€

18€

ΤΜΘΜΑ 4 - ΛΟΛΡΑ ΕΛΔΘ

26.150,00€

523€

ΤΜΘΜΑ 5 - ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΣ
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ

70.750,00€

1.415€

ΤΜΘΜΑ 6 - ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ & ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ

17.620,00€

352,40€

ΤΜΘΜΑ 3 - ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δεν
απαιτείται.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Δεν απαιτείται
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που απαιτοφνται κατά
περίπτωςθ (τμιμα του διαγωνιςμοφ), αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
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θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβλι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.

Σελίδα 19

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5
Β.4. Δεν απαιτείται απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αποδεικτικά
ζγγραφα που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (δθλ. ανάλογα με τα τμιματα του διαγωνιςμοφ που
υποβάλλουν προςφορά) και αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
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Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ ανά τμιμα

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
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παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
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περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν ψθφιακά
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ιδίωσ τθν τεχνικι και τθν οικονομικι προςφορά,
ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα τθσ διακιρυξθσ και τα υποδείγματα τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ
(Ραραρτιματα Λ και ΛΛ ).
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Ο παραπάνω ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ :
ΠΡΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ 47, Σ.Κ.27131
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ «Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδϊν για
την ανακαίνιςη του ιςογείου του Διοικητηρίου τησ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020,
προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ) και την ζνδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΣΟΤΝ».
Πςα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι δεν πρζπει να ζχουν
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά
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οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον
προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο,
μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (οδθγίεσ ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ).
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2
Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα. Εκτόσ από τθν τεχνικι προςφορά, οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και
όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςτο/ςτα τμιμα/τα που υποβάλλουν προςφορά και
τα οποία αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του αντίςτοιχου τμιματοσ ςτο Ραράρτθμα Λ κακϊσ και
τουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ V (για τα τμιματα 5 και 6 του διαγωνιςμοφ).
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ιτοι τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ ανά τμιμα αλλά πάντα για το ςφνολο των
ειδϊν ανά τμιμα.
Επιπλζον, ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται θλεκτρονικά και ο/οι πίνακασ/εσ του υποδείγματοσ
οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .pdf,
ςυμπλθρωμζνο/ουσ και ψθφιακά υπογεγραμμζνο/ουσ , για το/τα τμιμα/τμιματα που κα υποβάλει
προςφορά.
Στον/τουσ πίνακα/εσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ Διακιρυξθσ, κα ςυμπλθρϊνεται θ τιμι ανά είδοσ
χωριςτά και κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν του τμιματοσ για το/τα οποίο/α
υποβάλλουν προςφορά.
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Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι pdf.
Θ οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ και το Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV
υπογράφονται ψθφιακά από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ι τον νόμιμο
εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι προςφορά θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Λ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:




Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν τζταρτθ (4θ) εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν και ϊρα 10:00.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: 15% ςτθν
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
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β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του
π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτ εί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ιδθ
Σελίδα 33

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ
υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων ευκφνθσ και αρμοδιότθτάσ
τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τθν εκτζλεςθ των
απαραίτθτων εργαςιϊν εγκατάςταςθσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.
4412/2016 .
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςτο Διοικθτιριο τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, ςε χϊρο που κα
υποδείξει θ υπθρεςία. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα είναι εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του αναδόχου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτον κακοριηόμενο χρόνο τθσ παραγράφου 6.1.1.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ
6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

O ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ

Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ

Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ

/9/2020

/9/2020

/9/2020

Δ. ΝΤΟΑΣ

Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κ. ΚΟΛΛΑΘΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ
ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ
ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΑΚΕΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ
ΟΤΑ με κφρια δραςτθριότθτα τθν παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ για
τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυνεργατικοφ χϊρου – κόμβου (hub) για δθμιουργικζσ επιχειριςεισ ςτο
ιςόγειο χϊρο του Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου «CREATIVE@HUBs» που υπάγεται ςτον
Άξονα 1.1, ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V A
GREECE- ITALY 2014-2020 (πρόςκλθςθ ςτρατθγικϊν ζργων). Σφμφωνα με το τεχνικό δελτίο του ζργου,
προβλζπεται θ ανακαίνιςθ μζρουσ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ϊςτε να αναπτυχκεί ζνα
δίκτυο επιχειριςεων Δθμιουργικισ και Ρολιτιςτικισ Βιομθχανίασ, όπου κα διεξάγονται εκπαιδεφςεισ,
ςεμινάρια, ενζργειεσ δικτφωςθσ, διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο, με απϊτερο ςτόχο τθν διαςφνδεςθ με αντίςτοιχουσ Κόμβουσ που λειτουργοφν ςτθν Ακινα και
ςτθν Ευρϊπθ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ αναβάκμιςθ και επζκταςθ των διακζςιμων υποδομϊν του
Μικροφ και του Μεγάλου Συνεδριακοφ Κζντρου, κακϊσ και θ ανακαίνιςθ του χϊρου των γραφείων τθσ
βορειοανατολικισ πλευράσ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε 6 τμιματα:
ΤΜΘΜΑ 1 : «ΕΡΛΡΛΑ ΓΑΦΕΛΟΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 22.910€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 2 : «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 14.300€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 3 : «ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 900€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 4 : «ΛΟΛΡΑ ΕΛΔΘ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 26.150€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 5 : «ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 70.750€ πλζον ΦΡΑ 24%
ΤΜΘΜΑ 6 : «ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ & ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 17.620€ πλζον ΦΡΑ
24%

2. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από
τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

3. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
3.1 Γενικζσ απαιτιςεισ για όλεσ τισ ομάδεσ
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Θ προςφορά πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που καταγράφονται ςτο
παρόν παράρτθμα και είναι υποχρεωτικζσ, για όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Οι προςφζροντεσ κα
πρζπει να τεκμθριϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τθν ικανοποίθςθ όλων των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν (ανάλογα με το τμιμα ςτο οποίο υποβάλουν προςφορά).
Οι προςφζροντεσ βεβαιϊνουν ότι: α) ζλαβαν γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ
αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και β) θ τεχνικι προςφορά κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.
Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ, παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον
ανάδοχο. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρατθρθκεί ότι κάποια από τισ μειοδότριεσ εταιρείεσ δεν
τθρεί τον παραπάνω όρο θ Υπθρεςία δικαιοφται να κθρφξει τον εν λόγω προμθκευτι ζκπτωτο και
να απευκυνκεί ςτον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό με τθν αμζςωσ επόμενθ οικονομικότερθ
προςφορά.
Οποιαδιποτε ελαττϊματα, αφοφ διαπιςτωκοφν από τθν Υπθρεςία, δθμιουργοφν υποχρζωςθ του
προμθκευτι για αντικατάςταςθ των ελαττωματικϊν προϊόντων.
Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ των υλικϊν, που αφορά θ
παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ και
αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ
Ο προμθκευτισ δθλϊνει για ποια ομάδα/ομάδεσ κα υποβάλει προςφορά και ότι κα υποβάλει για
το ςφνολο των ειδϊν του εκάςτοτε τμιματοσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ ειδϊνποςοτιτων του παρόντοσ παραρτιματοσ τθσ διακιρυξθσ.
Τα προςφερόμενα προϊόντα κα πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ
κατάςταςθ.

3.2 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 1 – Ζπιπλα Γραφείου
Τα ζπιπλα γραφείου που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτο ιςόγειο του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ,
απαιτοφνται για τθν ορκι υλοποίθςθ του ζργου CREATIVE@HUBs. Τα είδθ και οι ποςότθτεσ περιγράφονται
ςτον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 1. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 1 – Ζπιπλα Γραφείου
α/α

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Α1

Γραφείο εργαςίασ 160Χ80 με βοθκθτικό τμιμα

τεμ.

2

Α2

Γραφείο εργαςίασ 160Χ80

τεμ.

10

Α3

Συρταριζρα τροχιλατθ

τεμ.

12

Α4

Υποπόδιο γραφείου

τεμ.

12

Α5

Συνεδριακό τραπζηι

τεμ.

1

Α6

Διαχωριςτικό γραφείου

τεμ.

6

Α7

Κάκιςμα εργαςίασ ψθλι πλάτθ και ρυκμιηόμενα
μπράτςα-επζνδυςθ μαφρθ δερματίνθ και βάςθ
χρωμίου.

τεμ.

8

Τροχιλατο Κάκιςμα Γραφείου με
περιςτρεφόμενο με δερματίνθ και
ςκελετό

τεμ.

52

τεμ.

12

Α8
Α9

Βιβλιοκικθ
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Α10

Τραπεηάκι επιςκζπτθ

τεμ.

3

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά είδοσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ζγγραφα που κα πρζπει να
κατατεκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ εξειδικεφονται ωσ εξισ:
Α1 - Γραφείο εργαςίασ 160Χ80 με βοθκθτικό τμιμα
CPV 39120000-9
Κα καταςκευαςτεί από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ και πάχουσ 25mm.
Διαςτάςεισ Γραφείου
Από

Ζωσ

Συνολικό Μικοσ Κφριου Γραφείου (ςε cm)

160

165

Ρλάτοσ Κφριου Γραφείου (ςε cm)

80

85

Μικοσ Βοθκθτικοφ Γραφείου (ςε cm)

80

85

Ρλάτοσ Βοθκθτικοφ Γραφείου (ςε cm)

60

65

Συνολικό Φψοσ (ςε cm)

70

75

Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα υπάρχει ειδικι ροηζτα για τθ διζλευςθ καλωδίων.
Τα πλαϊνά ςόκαρα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι με κόλεσ
πολυουρεκάνθσ ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του χρόνου. Θ
ςτιριξθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ με το ςκελετό του γραφείου (κφριου και βοθκθτικοφ) κα γίνει με
μεταλλικά βφςματα και βίδεσ ςε ιδθ κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ φωλιζσ παρζχοντασ τθν μζγιςτθ
ςτακερότθτα ςτο γραφείο. Μεταξφ τθσ επιφάνειασ και του ςκελετοφ κα δθμιουργείται μία ςκοτία
κατάλλθλθ για τθν διζλευςθ των καλωδίων (αυτό κα επιτυγχάνεται μζςο του αποςτάτθ που ςυνδζει τθν
επιφάνεια με τα ποδαρικά).
Ο ςκελετόσ του κφριου και βοθκθτικοφ γραφείου κα είναι μεταλλικόσ, βαμμζνοσ ςε θλεκτροςτατικι βαφι.
Θ βάςθ-ςκελετόσ κα ςυνδεκεί με τθν μετϊπθ και τθν επιφάνεια εργαςίασ κφριου και βοθκθτικοφ
γραφείου με τα κατάλλθλα μεταλλικά ςτθρίγματα, μικροχλικά και ειδικά προφίλ αλουμινίου, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ςτακερότθτα και αςφάλεια μετά τθν πλιρθ τοποκζτθςθ του επίπλου.
Κα υπάρχει μετϊπθ από μοριςανίδα με επζνδυςθ από μελαμίνθ τριϊν ςτρϊςεων ελάχιςτου πάχουσ
18mm και πλαϊνά ςόκαρα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι με
κόλεσ πολυουρεκάνθσ ϊςτε να αποφεφγοντα φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του χρόνου
Θ ςτιριξθ τθσ μετϊπθσ ςτο ςκελετό κα γίνει ανάλογα με αυτι τθσ επιφάνειασ.
Γενικά Χαρακτθριςτικά
Το γραφείο κα είναι λυόμενο επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταφορά του κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ
τμθμάτων ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα είναι απλι, πλθν όμωσ κα εξαςφαλίηει
ιδιαίτερα μεγάλθ ςτακερότθτα και αντοχι.
Θ ςφνδεςθ κφριου και βοθκθτικοφ κα γίνει με μεταλλικά βφςματα και βίδεσ ςε ιδθ κατάλλθλα
προςαρμοςμζνεσ
φωλιζσ,
παρζχοντασ
τθ
μζγιςτθ
ςτακερότθτα
ςτο
γραφείο.
Θ ςφνδεςθ των δφο γραφείων κα γίνεται με τρόπο ςυμπαγι και ομοιόμορφο.
Στο κάτω μζροσ κα φζρει ρεγουλατόρουσ για τθν ρφκμιςθ του φψουσ.
Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων,
κ.λπ. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ
επιφάνειεσ και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων (επιφάνεια εργαςίασ κφριου και βοθκθτικοφ, ςκελετόσ,
μετϊπθ, ςόκορο κλπ) κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει δειγματολογίων, τα οποία κα
προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί.

Σελίδα 42

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ
«Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να
κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςτοφν επίςθσ τα εξισ πιςτοποιθτικά:
 Ριςτοποιθτικό αςφάλεια και μθχανικϊν αντοχϊν του γραφείου κατά ΕΝ 527-1-2-3
 Ριςτοποιθτικό μελαμίνθσ Ε1
Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Α2 - Γραφείο εργαςίασ 160Χ80
CPV 39120000-9
Κα καταςκευαςτεί από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ και πάχουσ 25mm.
Στθν επιφάνεια εργαςίασ κα υπάρχει ειδικι ροηζτα για τθ διζλευςθ καλωδίων.
Τα πλαϊνά ςόκoρα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι με κόλεσ
πολυουρεκάνθσ ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του χρόνου. Θ
ςτιριξθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ με το ςκελετό του γραφείου κα γίνει με μεταλλικά βφςματα και βίδεσ ςε
ιδθ κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ φωλιζσ παρζχοντασ τθν μζγιςτθ ςτακερότθτα ςτο γραφείο. Μεταξφ τθσ
επιφάνειασ και του ςκελετοφ κα δθμιουργείται μία ςκοτία κατάλλθλθ για τθν διζλευςθ των καλωδίων
(αυτό κα επιτυγχάνεται μζςο του αποςτάτθ που ςυνδζει τθν επιφάνεια με τα ποδαρικά).
Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ κα είναι βαμμζνοσ ςε θλεκτροςτατικι βαφι.
Κα υπάρχει μετϊπθ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ από μελαμίνθ τριϊν ςτρϊςεων ελάχιςτου πάχουσ
18mm και πλαϊνά ςόκορα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι με
κόλεσ πολυουρεκάνθσ ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του
χρόνου.
Θ ςτιριξθ τθσ μετϊπθσ ςτο ςκελετό κα γίνει ανάλογα με αυτι τθσ επιφάνειασ.
Γενικά Χαρακτθριςτικά
Το γραφείο κα είναι λυόμενο επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταφορά του κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ
τμθμάτων ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα είναι απλι, πλθν όμωσ κα εξαςφαλίηει
ιδιαίτερα μεγάλθ ςτακερότθτα και αντοχι.
Στο κάτω μζροσ κα φζρει ρεγουλατόρουσ για τθν ρφκμιςθ του φψουσ.
Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων,
κ.λπ. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ
επιφάνειεσ και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων (επιφάνεια εργαςίασ, ςκελετόσ, μετϊπθ, ςόκορο κλπ) κα
είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο
προμθκευτισ που κα επιλεγεί.
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ
«Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να
κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςτοφν επίςθσ τα εξισ πιςτοποιθτικά:
 Ριςτοποιθτικό αςφάλεια και μθχανικϊν αντοχϊν του γραφείου κατά ΕΝ 527-1-2-3
 Ριςτοποιθτικό μελαμίνθσ Ε1
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Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Α3 - ΣΥΤΑΙΕΑ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
CPV 39120000-9
Συρταριζρα τροχιλατθ µε 4 ςυρτάρια (το επάνω ςυρτάρι κα είναι µολυβοκικθ) και κα διακζτει
κεντρικι κλειδαριά. Κα αποτελείται από περιµετρικό κουτί µε πλάτθ (κζλυφοσ), και ζνα (1) ςυρτάρι
για μολυβοκικθ και τρία (3) ςυρτάρια ίδιου μεγζκουσ.
∆ΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΣΥΤΑΟΚΘΚΘΣ
ΑΡΟ

ΖΩΣ

ΡΛΑΤΟΣ

40 CM 45 CM

ΒΑΚΟΣ

50 CM 60 CM

ΦΨΟΣ

50 CM 65 CM

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Το κουτί (πλαϊνά, βάςθ, καπάκι) κα είναι από μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ 18 ΧΛΛ. Τα
ςτοιχεία του κουτιοφ κα ςυναρμολογθκοφν μεταξφ τουσ µε μεταλλικά βφςματα χωνευτά ςε ιδθ
κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ οπζσ, χωρίσ τθν χριςθ κόλλασ. Θ πλάτθ τθσ ςυρταροκικθσ κα είναι
ορατι και για τον λόγο αυτό φινιριςμζνθ και εμφανίςιμθ. Θ ςυρταροκικθ κα φζρει 4 διπλοφσ τροχοφσ
πλιρουσ περιςτροφισ που κα τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςυρταριζρασ ςε ειδικά φυτευτά πάςα
με κοφμπωμα για εφκολθ αντικατάςταςθ. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα είναι αφανισ. Θ µολυβοκικθ κα
καταςκευαςτεί από ενιςχυόμενο πολυαµίδιο ι πολυπροπυλζνιο µε κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ
κοιλότθτεσ για τα διάφορα είδθ γραφείου. Οι µετϊπεσ των ςυρταριϊν κα καταςκευαςκοφν από
µοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων, ελάχιςτου πάχουσ
18mm επικαλυμμζνθσ
αμφίπλευρα µε
επίςτρωςθ ςτθν ίδια απόχρωςθ µε τθν υπόλοιπθ επίπλωςθ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ από
μελαμίνθ όπου ςτα ςόκαρα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm. Τα ςυρτάρια κα κινοφνται ςε οδθγοφσ
κφλιςθσ ακρίβειασ, εντόσ μεταλλικοφ προφίλ, ζτςι ϊςτε να µθν επιτρζπεται θ πλευρικι τουσ
μετατόπιςθ, κα είναι ακόρυβοι και κα ζχουν δυνατότθτα ανοίγματοσ τουλάχιςτον 80%. Κα είναι
καταςκευαςμζνα από πάτο ςυρταριοφ και πλάτθ πάχουσ 18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά φψουσ 12 cm. Τα
ςυρτάρια κα φζρουν χειρολαβζσ.
Γενικά Χαρακτθριςτικά
Θ ςυρταροκικθ κα είναι καταςκευισ τζτοιασ που να επιτρζπει τθν εφκολθ αντικατάςταςθ
τµθµάτων τθσ ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα εξαςφαλίηει ιδιαίτερα μεγάλθ
ςτακερότθτα και αντοχι. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι αντικαµβωτικζσ (µατ), δεν κα
επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κ.λπ. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα µε τισ
ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ παραµζνουςεσ ουςίεσ. Πλα τα
μεταλλικά μζρθ κα είναι βαµµζνα µε θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, βάφονται θλεκτροςτατικά
µε ποφδρεσ, για ομοιόμορφο και καλαίςκθτο φινίριςα και αντοχι ςτα γδαρςίματα. Θ απόχρωςθ και θ
υφι των διαφόρων ςτοιχείων (επιφάνεια εργαςίασ, ςκελετόσ, µετϊπθ, ςόκορο κλπ) κα είναι τθσ
απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει δειγματολογίων, τα οποία κα προςκοµίςει ο προμθκευτισ
που κα επιλεγεί.
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Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν.
Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά
ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ «Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων &
Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςτοφν επίςθσ τα εξισ πιςτοποιθτικά:
 Ριςτοποιθτικό αςφάλεια και μθχανικϊν αντοχϊν τθσ ςυρταριερασ κατά ΕΝ 527-1-2-3, ΕΝ 140732-3 και ΕΝ 14074
 Ριςτοποιθτικό μελαμίνθσ Ε1
Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Α4 - Υποπόδιο γραφείου
CPV 39120000-9
υκμιηόμενο υποπόδιο για τθν ανφψωςθ των ποδιϊν κατά τθν εργαςία και τθ βελτίωςθ τθσ ςτάςθσ του
ςϊματοσ και τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ. Το υλικό καταςκευισ είναι από πλαςτικό, μζταλλο
(ανοξείδωτο ι επιχρωμιωμζνο ι ςυνδυαςμόσ τουσ). Κα ζχει φψοσ από το δάπεδο: 6 ζωσ 20 εκ. ± 5 εκ.,
διαςτάςεισ
επιφάνειασ
ποδιϊν:
50*30
εκ.
(±5
εκ.).
Κα υπάρχει δυνατότθτα προςωπικισ ρφκμιςθσ φψουσ με χειροκίνθτο μθχανιςμό ανφψωςθσ αδιαβάκμθτο
ι με ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ φψουσ. Επίςθσ, κα υπάρχει αντιολιςκθτικι μονωτικι επιφάνεια ποδιϊν και
βάςθσ ςτιριξθσ.
Α5 - Συνεδριακό τραπζηι
CPV 39120000-9
Θ επιφάνεια καταςκευάηεται από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ και πάχουσ 25mm, με πρόςκετθ
αμφίπλευρθ επζνδυςθ από μελαμίνθ. Στθν επιφάνεια εργαςίασ τοποκετείται ειδικι ροηζτα για τθ
διζλευςθ καλωδίων. Τα πλαϊνά ςόκορα φζρουν ABS πάχουσ 2-3 mm, ενϊ όλεσ οι κολλιςεισ των
περικωρίων είναι με κόλεσ πολυουρεκάνθσ, ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με
τθν πάροδο του χρόνου.
Θ ςτιριξθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ με τον ςκελετό γίνεται μεταλλικά βφςματα και βίδεσ ςε ιδθ
κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ φωλιζσ παρζχοντασ τθν μζγιςτθ ςτακερότθτα.
Μεταξφ τθσ επιφάνειασ και του ςκελετοφ δθμιουργείται ςκοτία κατάλλθλθ για τθν διζλευςθ των
καλωδίων.
Ο ςκελετόσ καταςκευάηεται από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ και πάχουσ 25mm, με πρόςκετθ
αμφίπλευρθ επζνδυςθ με μελαμίνθ. Τα πλαϊνά ςόκορα φζρουν ABS πάχουσ 2-3 mm, ενϊ όλεσ οι
κολλιςεισ των περικωρίων είναι με κόλεσ πολυουρεκάνθσ ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ
και φκοράσ με τθν πάροδο του χρόνου.
Κα υπάρχει μετϊπθ από μοριοςανίδα με επζνδυςθ από μελαμίνθ τριϊν ςτρϊςεων ελάχιςτου πάχουσ
18mm και τα πλαϊνά ςόκορα κα φζρουν ABS πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι
με κόλεσ πολυουρεκάνθσ , ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του
χρόνου
Θ ςτιριξθ τθσ μετϊπθσ ςτο ςκελετό κα γίνει ανάλογα με αυτι τθσ επιφάνειασ.
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Γενικά Χαρακτθριςτικά
Το τραπζηι κα είναι λυόμενο επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταφορά του κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ
τμθμάτων ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ είναι απλι, πλθν όμωσ εξαςφαλίηει ιδιαίτερα
μεγάλθ ςτακερότθτα και αντοχι.
Στο κάτω μζροσ φζρει ρεγουλατόρουσ για τθν ρφκμιςθ του φψουσ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν.
Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά
ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ «Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων &
Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Α6 - Διαχωριςτικό γραφείου
CPV 44112300-1
Σε κάκε γραφείο κα τοποκετθκεί επικακιμενο διαχωριςτικό γραφείου, αντίςτοιχο του μεγζκουσ του
γραφείου. Ο ςκελετόσ των διαχωριςτικϊν κα αποτελείται από προφίλ αλουμινίου φυςικισ ανοδίωςθσ και
κα ςτερεϊνεται επάνω ςτθν επιφάνεια του γραφείου μζςω χυτοπρεςςαριςτϊν ςυνδζςμων αλουμινίου.
Τα διαχωριςτικά κα ζχουν τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ μεταξφ τουσ ςε ςχιμα ςταυροφ, Τ ι και ςε ευκεία
γραμμι. Τα επικακιμενα διαχωριςτικά δζχονται πετάςματα από τα παρακάτω υλικά:


μοριοςανίδα με επζνδυςθ μελαμίνθσ



τηάμι διάφανο, ι χθμικι αμμοβολι



μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ με φφαςμα



plexiglass (διάφανο, αμμοβολιςμζνο, χρωματιςτό)

Θ τελικι μορφι, ςτιριξθ, διάταξθ και χρϊμα κα είναι επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, κατόπιν χοριγθςθσ
προςχεδίων από τον ανάδοχο. Θ ςτιριξθ ςτο γραφείο κα γίνει με τρόπο που να επιτρζπει τθν εξαγωγι του
πλαιςίου, χωρίσ τθν δθμιουργία εμφανϊν οπϊν.
Οι διαςτάςεισ κα είναι :
Από

Ζωσ

Συνολικό μικοσ (ςε cm)

160

160

Συνολικό φψοσ (ςε cm)

40

60

Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ δεν κα
επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ
ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ.
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Α7 - Κάκιςμα εργαςίασ ψθλι πλάτθ και ρυκμιηόμενα μπράτςα-επζνδυςθ μαφρθ δερματίνθ και βάςθ
χρωμίου.
CPV 39110000-6
Κάκιςμα τροχιλατο, με βάςθ πεντακτινωτι μεταλλικι χρωμίου. Οι τροχοί κα είναι δίδυμοι από
ενιςχυμζνο κερμοπλαςτικό υλικό. Κάτω και πλευρικά τθσ ζδρασ κα υπάρχει ειδικόσ μοχλόσ που κα
ενεργοποιεί το ζμβολο αερίου για τθν ρφκμιςθ φψουσ του κακίςματοσ. Επιπρόςκετα, κα υπάρχει και
ειδικόσ μθχανιςμόσ ανάκλιςθσ τθσ ζδρασ/πλάτθσ που κα μπορεί να κλειδϊνει τθν πλάτθ ςε διάφορα
ςθμεία. Στο κάτω μζροσ του μθχανιςμοφ κα υπάρχει ςτροφείο για τθν ρφκμιςθ του βάρουσ.
Θ ζδρα κα είναι καταςκευαςμζνθ από φφλλα ξφλου, διαμορφωμζνα και ςυγκολλθμζνα υπό πίεςθ
(κοντραπλακζ) ενδεικτικοφ πάχουσ 12mm. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ζδρα κα είναι ντυμζνθ με ειδικό μαξιλάρι
που κα περιζχει αφρϊδθ πολυουρεκάνθ πάχουσ 60-70mm, το οποίο κα είναι υπενδεδυμζνο με
τεχνόδερμα, μεγάλθσ αντοχισ ςτθ φκορά.
Θ πλάτθ κα είναι ψθλι διαςτάςεων 47cmX86cm και ςυνολικό φψοσ από το πάτωμα 115-122cm και κα
φζρει ανατομικό πλαίςιο, καταςκευαςμζνο από χαλφβδινθ μαςίφ βζργα κατάλλθλθσ διαμζτρου, επί του
οποίου κα είναι τοποκετθμζνο ειδικό μαξιλάρι που κα περιζχει αφρϊδθ πολυουρεκάνθ πάχουσ 30-40mm
με τρόπο ϊςτε να κατανζμεται ομοιόμορφα θ πίεςθ. Κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το μθχανιςμό ανάκλιςθσ
τθσ ζδρασ μζςω χαλφβδινθσ γωνιακισ λάμασ. Τα μπράτςα του κακίςματοσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα
ρφκμιςθσ κακ’ φψοσ. Τα μπράτςα και οι γωνίεσ ςτερζωςισ τουσ ςτο φορζα τθσ ζδρασ κα είναι από
μζταλλο ςε χρϊμιο. Τα μπράτςα ςτο επάνω μζροσ κα φζρουν μαφρθ ελαςτικι πολυουρεκάνθ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ
«ςχεδιαςμό, πϊλθςθ Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να
κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςτεί επί ποινι αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό αςφάλειασ και
μθχανικϊν αντοχϊν κατά EN 1335-1 ,2,3
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.

Α8 - Τροχιλατο Κάκιςμα Γραφείου με Μπράτςα περιςτρεφόμενο με δερματίνθ και μεταλλικό ςκελετό
CPV 39110000-6
Κάκιςμα γραφείου με ψθλι πλάτθ, περιςτρεφόμενο και τροχιλατο, αποτελοφμενο από βάςθ, ζδρα,
πλάτθ, μπράτςα, και τουσ ειδικοφσ μθχανιςμοφσ, χρϊματοσ μαφρο. Διαςτάςεισ φψοσ 1100-1200mm, ζδρα
480-480mm, πλάτθ 470-570mm με απόκλιςθ ±50mm. Θ βάςθ του κακίςματοσ κα είναι πεντακτινωτι,
αποτελοφμενθ από πζντε οριηόντιεσ ιςομικεισ ακτίνεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ ςτακερότθτα του
κακίςματοσ. Οι τροχοί κα είναι δίδυμοι από ενιςχυμζνο κερμοπλαςτικό υλικό. Ο άξονασ του κακίςματοσ
κα είναι μεταλλικόσ χρωμίου διαμζτρου τουλάχιςτον Φ50. Μζςα ς’ αυτόν κα κινείται άλλοσ άξονασ, πάνω
ςτον οποίο κα ςτθρίηεται θ ζδρα. Με κατάλλθλα αντιτριβικά δακτυλίδια (οδθγοφσ) και τςιμοφχεσ το όλο
ςφςτθμα κα λειτουργεί ςαν αμορτιςζρ αερίου. Το αμορτιςζρ κα είναι αςφαλείασ, πεπιεςμζνου ειδικοφ
αερίου και μζςω αυτοφ κα επιτυγχάνεται θ ρφκμιςθ του φψουσ τθσ ζδρασ του κακίςματοσ.
Θ ζδρα και θ πλάτθ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από κερμοπλαςτικό πολυαμίδιο. Επί τθσ ζδρασ και τθσ
πλάτθσ τοποκετείται μαξιλάρι από χυτι πολυουρεκάνθ με ανατομικζσ καμπφλεσ πάχουσ 40mm και όχι
αφρϊδεσ πολυουρεκάνθ (αφρολζξ). Θ πλάτθ ρυκμίηεται ςτο φψοσ με κοχλία ςτο κάτω μζροσ τθσ πλάτθσ.
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Θ κλίςθ τθσ πλάτθσ ρυκμίηεται με μθχανιςμό που βρίςκεται κάτω από τον πάτο του κακίςματοσ και είναι
μοχλόσ ο οποίοσ μπορεί να ςτακεροποιιςει το κάκιςμα ςε πολλαπλζσ κζςεισ. Το κάκιςμα κα είναι
περιςτρεφόμενο και κα ζχει τθ δυνατότθτα κίνθςθσ κακϋ φψοσ. Θ αυξομείωςθ κα γίνεται με αμορτιςζρ
αερίου και θ διαδρομι κα είναι περίπου 10-15cm. Ο μθχανιςμόσ κα ενεργοποιείται με τθν χριςθ μοχλοφ,
ο οποίοσ κα είναι κάτω από τθν ζδρα. Τα μπράτςα κα είναι ανατομικά και κα ςυνδζονται κατάλλθλα ςτθν
ζδρα. Κα είναι καταςκευαςμζνα από χαλφβδινο ςωλινα φ5cm και κα είναι επιχρωμιωμζνα. Κα φζρουν,
όπου ακουμποφν τα χζρια, κελφφθ από καλουπωτό κερμοπλαςτικό υλικό. Τα μπράτςα κα είναι ςτακερά
και όχι ρυκμιηόμενα.
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ
«ςχεδιαςμό, πϊλθςθ Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να
κατατεκοφν επι ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομιςτεί πιςτοποιθτικό αςφάλειασ και
μθχανικϊν αντοχϊν κατά EN 1335-1 ,2,3.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.

Α9 - Βιβλιοκικθ
CPV 39120000-9
Βιβλιοκικθ (80-85)Χ(43-46)Χ(195-205) κάτω πόρτεσ πάνω γυάλινεσ πόρτεσ με ράφια με εςωτερικά τρία
κινθτά ράφια μεταβαλλόμενων αποςτάςεων τοποκζτθςθσ και ζνα ςτακερό για χϊριςμα ςε φψοσ περίπου
80cm από κάτω.
Ο ςκελετόσ των ερμαρίων (περιμετρικό κουτί και πλάτθ) κα καταςκευαςτεί από μοριοςανίδα,
επικαλυμμζνθσ αμφίπλευρα με μελαμίνθ.
Το ελάχιςτο πάχοσ του ςκελετοφ κα είναι τουλάχιςτον 18mm, εκτόσ τθσ πλάτθσ που κα είναι τουλάχιςτον
8mm μζςα ςε ειδικι γκινιςιά.
Οι επιφάνειεσ κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ξφλινεσ καβίλιεσ και μεταλλικά βφςματα χωρίσ τθν χριςθ
κόλλασ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρωσ θ απόλυτθ ςτακερότθτα των ερμαρίων.
Στο εςωτερικό των ερμαριϊν τοποκετοφνται τρία ράφια από μοριοςανίδα, ελάχιςτου πάχουσ 25mm με
αμφίπλευρθ επικάλυψθ με μελαμίνθ, όμοιου με αυτό του ςκελετοφ του ερμαρίου.
Τα ράφια που είναι κινθτά κα ςτθρίηονται ςτα πλαϊνά του ςκελετοφ και κα δφνανται να ρυκμίηονται
ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ ανά περίπου 3,2cm.
Θ βιβλιοκικθ κα φζρει ςε φψοσ περίπου 80cm από το ζδαφοσ δφο πόρτεσ. Οι πόρτεσ των ερμαριϊν κα
καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα, ελαχίςτου πάχουσ 18mm, επικαλυμμζνθσ με μελαμίνθ. Οι πόρτεσ κα
είναι ανοιγόμενεσ και κα ςτθρίηονται ςτο ςκελετό με χωνευτοφσ μεντεςζδεσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται
το ακόρυβο άνοιγμα - κλείςιμο των φφλλων κατά 90ο.
Οι πόρτεσ κα αςφαλίηουν με κλειδαριά και κα φζρουν χειρολαβζσ.
Ράνω από τισ παραπάνω πόρτεσ θ βιβλιοκικθ κα φζρει δφο πόρτεσ περίπου120cm . Οι πόρτεσ κα είναι με
τελάρο ξφλινο από μοριοςανίδα, ελαχίςτου πάχουσ 18mm, επικαλυμμζνθσ με μελαμίνθ και με γυαλί
διάφανο ι φιμζ. Κα είναι ανοιγόμενεσ και κα ςτθρίηονται ςτο ςκελετό με χωνευτοφσ μεντεςζδεσ τφπου
που να εξαςφαλίηεται το ακόρυβο άνοιγμα - κλείςιμο των φφλλων κατά 90ο.
Οι πόρτεσ κα αςφαλίηουν με κλειδαριά και κα φζρουν χειρολαβζσ.
Ράνω από το ςκελετό κα υπάρχει επιπλζον καπάκι από μοριοςανίδα, ελάχιςτου πάχουσ 25mm με
αμφίπλευρθ επικάλυψθ με μελαμίνθ, όμοιου με αυτό του ςκελετοφ του ερμαρίου.
Γενικά Χαρακτθριςτικά
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Οι βιβλιοκικεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ που κα επιτρζπει τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων τουσ ςε
περίπτωςθ φκοράσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα είναι τζτοια που να εξαςφαλίηει ιδιαίτερα μεγάλθ ςτακερότθτα
και αντοχι.
Πλα τα πλαϊνά ςόκορα κα φζρουν ABC πάχουσ 2-3 mm, όλεσ οι κολλιςεισ των περικωρίων κα είναι με
κόλεσ πολυουρεκάνθσ, ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα υγραςίασ και φκοράσ με τθν πάροδο του
χρόνου.
Κα φζρει κατάλλθλα πζλματα ρυκμιηόμενου φψουσ για τθν επίτευξθ τθσ οριηοντίωςθσ. Θ ρφκμιςθ κα
επιτυγχάνεται από το εςωτερικό τθσ βιβλιοκικθσ.
Θ απόχρωςθ και θ υφι τθσ μελαμίνθσ των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ
Υπθρεςίασ, βάςει δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ
επιφάνειεσ κα είναι αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και
κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ
και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ. Διάςταςθ: (80-85)Χ(43-46)Χ(195-205)
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει
απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ
«Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων & Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να
κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θα πρζπει απαραίτθτα να προςκομιςτοφν επίςθσ τα εξισ πιςτοποιθτικά:
 Ριςτοποιθτικό αςφάλεια και μθχανικϊν αντοχϊν κατά ΕΝ 14073-2-3
 Ριςτοποιθτικό μελαμίνθσ Ε1
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.

Α10 - Τραπεηάκι επιςκζπτθ
Το τραπεηάκι κα αποτελείται από τθν επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και τθν ποδιά. Θ όλεσ οι ξφλινεσ
επιφάνειεσ κα καταςκευαςκοφν από μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm με επζνδυςθ μελαμίνθσ χρϊματοσ
επιλογισ ςασ.
Θ ποδιά επίςθσ από μοριοςανίδα πάχουσ 18 mm.
Πλα τα πλαϊνά ςόκαρα κα είναι κερμοκολλιμενα και ςτρογγυλευμζνα ςτισ άκρεσ (R=2mm).
Θα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτονται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και δεκαετι εγγφθςθ
διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν.
Το εργοςτάςιο καταςκευισ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά
ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 με πεδίο εφαρμογισ «Σχεδιαςμό, Ρϊλθςθ Ξφλινων &
Μεταλλικϊν Επίπλων». Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ.
Να προςκομιςτεί φωτογραφία ι ςχζδιο που κα επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά.
Θ απόχρωςθ και θ υφι των διαφόρων ςτοιχείων κα είναι τθσ απόλυτθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, βάςει
δειγματολογίων, τα οποία κα προςκομίςει ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί. Οι τελικζσ επιφάνειεσ κα είναι
αντικαμβωτικζσ (ματ), δεν κα επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κλπ. και κα μποροφν να
κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιφάνειεσ και χωρίσ
παραμζνουςεσ ουςίεσ.
Γενικι παρατιρθςθ
Διευκρινίηεται ότι γίνεται δεκτι θ υποβολι άλλου ι άλλων πιςτοποιθτικϊν από ιςοδφναμα
αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα, όπωσ DIN, UNI, GS κτλ, ςε ςχζςθ με αυτά που αναφζρονται ςτα ζγγραφα
τθσ διακιρυξθσ, τα οποία να καλφπτουν το περιεχόμενο του ηθτοφμενου προτφπου. Ο προςφζρων
ςυνυποβάλει τεκμθρίωςθ αντιςτοιχίασ των πιςτοποιθτικϊν αυτϊν με τα ηθτοφμενα.
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3.3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 2 – Μονάδεσ Κλιματιςμοφ
Οι μονάδεσ κλιματιςμοφ κα τοποκετθκοφν ςτο υπό ανακαίνιςθ χϊρο του ιςογείου του Διοικθτθρίου.
Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν 6 μονάδεσ ςτο χϊρο των γραφείων του ςυνεργατικοφ χϊρου – κόμβου
(hub) για δθμιουργικζσ επιχειριςεισ και 2 κλιματιςτικζσ μονάδεσ διαιροφμενου τφπου καςζτασ ψευδοροφισ
ςτθ μικρι αίκουςα ςυνεδριάςεων. Τα είδθ και οι ποςότθτεσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Πίνακασ 2. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 2 - Μονάδεσ Κλιματιςμοφ
α/α

Β1

Β2

Β3

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ
μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, διαιροφμενου
τφπου (split unit), τοίχου, τεχνολογίασ Λnverter,
ονομαςτ.απόδ. 18.000BTU/H

τεμ.

5

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ
μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, διαιροφμενου
τφπου (split unit), τοίχου, τεχνολογίασ Λnverter,
ονομαςτικισ απόδοςθσ 12.000BTU/H

τεμ.

1

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ
μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, τφπου καςζτασ
ψευδοροφισ, τεςςάρων (4) κατευκφνςεων,
ονομαςτικισ απόδοςθσ 36.000BTU/h

τεμ.

2

ΡΕΙΓΑΦΘ

Οι υπό προμικεια κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κατάλλθλεσ για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν ψφξθσ - κζρμανςθσ για τουσ χϊρουσ που προορίηονται και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ-τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του παρόντοσ παραρτιματοσ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά ςτον
τόπο του ζργου και θ εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων (τοποκζτθςθ εςωτερικισ και εξωτερικισ
μονάδασ, ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ, δίκτυο απορροισ ςυμπυκνωμάτων, θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ) μετά
των υλικϊν και μικρουλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν καλι και αςφαλι λειτουργία αυτϊν. Ρζραν των
ανωτζρω, ςτθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και εργαςίεσ που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτθν
τεχνικι περιγραφι και αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και οτιδιποτε απαιτείται που κακιςτά
λειτουργικι τθν εγκατάςταςθ, ακόμα και αν δεν αναφζρεται ρθτά. Οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για τα προσ προμικεια είδθ, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Γενικοί Προι – Υποχρεϊςεισ Αναδόχου






Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι τεχνολογίασ inverter, καινοφργια και αμεταχείριςτα και
όχι προϊόντα ανακαταςκευισ. Επίςθσ, κάκε προςφερόμενοσ τφποσ κλιματιςτικοφ, κα πρζπει να είναι
κυκλοφοροφν μοντζλο το πολφ πενταετίασ από το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ του και να μθν υπάρχει
ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/απόςυρςισ του.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και εργαςίεσ που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτθν τεχνικι
περιγραφι και αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και οτιδιποτε απαιτείται που κακιςτά
λειτουργικι τθν εγκατάςταςθ ςε κάκε περίπτωςθ, ακόμα και αν δεν αναφζρεται ρθτά.
Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 12400/1108 Απόφαςθ για
τθν προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2010/30/ΕΕ για τθν ζνδειξθ τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ και λοιπϊν πόρων από τα ςυνδεόμενα με τθν ενζργεια προϊόντα μζςω τθσ
επιςιμανςθσ και τθσ παροχισ ομοιόμορφων πλθροφοριϊν ςχετικά με αυτά (ΦΕΚ Β’ 2301/14.10.2011).
Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 626/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τθν επιςιμανςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ (ενεργειακι ετικζτα).
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 Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςχετικά με τον




















οικολογικό ςχεδιαςμό και τθ ςιμανςθ CE, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ρ.Δ.7/2011 για τθ
ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α’ 14/11.02.2011). Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον οικολογικό ςχεδιαςμό κλιματιςτικϊν και ανεμιςτιρων
δροςιςμοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον Κανονιςμό 206/2012 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ, πρζπει να είναι μικρότεροσ από 30 θμζρεσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ
διακιρυξθ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει τα κλιματιςτικά μθχανιματα ςε πλιρθ λειτουργία. Σε
περίπτωςθ που κατά τθν εγκατάςταςι του από τον προμθκευτι το μθχάνθμα δεν λειτουργεί, αυτόσ
οφείλει μζςα ςε 15 θμζρεσ να το αντικαταςτιςει με άλλο καινοφργιο που να λειτουργεί κανονικά.
Θ τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων κα πρζπει να γίνεται από
πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ ψυκτικοφσ.
Θ τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ και τθσ εξωτερικισ μονάδασ του μθχανιματοσ κα
γίνει, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ του καταςκευαςτι, ςε ςθμεία που κα υποδείξει θ κατά
περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλφτερθ δυνατι αςφάλεια και απόδοςθ
του μθχανιματοσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ
επίςθσ υποχρεοφται να τθριςει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί μζτρων
αςφαλείασ και υγιεινισ και είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οποιοδιποτε
ατφχθμα ικελε προκλθκεί εκ παραβάςεωσ των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Ρ.Δ.
17/96, Ρ.Δ.159/99) όπωσ ιςχφουν, κλπ. περί υγείασ και αςφάλειασ και Ρ.Δ. 305/96 Ελάχιςτεσ
Απαιτιςεισ Υγείασ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων), όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αςφάλιςθ όλων όςων απαςχολθκοφν
κατά τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κακϊσ και για τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν εργοδότου και αςφαλιςμζνων ςτο Μδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ι ςε οποιοδιποτε άλλο
κατά νόμο αςφαλιςτικό φορζα κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικϊσ υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε
προκλθκεί εκ παραβάςεωσ των ιςχυουςϊν διατάξεων και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και είναι
μοναδικόσ υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αποηθμίωςθ οποιουδιποτε, για κάκε φφςεωσ και είδουσ
ηθμιζσ, που τυχόν υποςτεί από πράξεισ ι παραλείψεισ του ιδίου ι των προςϊπων που κα
χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του καινοφριου μθχανιματοσ, τα μεταφορικά ζξοδα κακϊσ και τα υλικά
που απαιτοφνται για τισ εργαςίεσ αυτζσ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι.
Λδιαίτερθ µζριµνα κα πρζπει να επιδειχκεί για τθν οµαλι απορροι των ςυµπυκνωµάτων των
εςωτερικϊν µθχανθμάτων.
Ο χϊροσ τθσ μικρισ αίκουςασ ςυνεδριάςεων διακζτει ψευδοροφι ορυκτϊν ινϊν διαςτάςεων 0,60 µ. x
0,60 µ. Ο ανάδοχοσ κα προβεί µε ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν εγκατάςταςθ των κλιµατιςτικϊν τφπου
καςζτασ ψευδοροφισ, αποκακιςτϊντασ τισ όποιεσ παρεµβάςεισ που κα γίνουν ςτθν υπάρχουςα
ψευδοροφι κατά τθν τοποκζτθςθ των κλιµατιςτικϊν.
Στα ςθμεία που προβλζπεται να γίνουν εργαςίεσ, θ μεταφορά υλικϊν κα γίνεται με ιδιαίτερθ
προςοχι, προκειμζνου να μθν υπάρξουν ηθμίεσ ςτουσ χϊρουσ του κτιρίου. Ο ανάδοχοσ είναι
υπεφκυνοσ για τθν προςταςία όλου του εξοπλιςμοφ, που βρίςκεται ςτουσ χϊρουσ που εκτελοφνται
εργαςίεσ, και κα προβεί ςτθν κάλυψθ αυτοφ με ανκεκτικό υλικό για τθ μζγιςτθ προςταςία Στθν
περίπτωςθ, τυχόν, πρόκλθςθσ οιωνδιποτε ηθμιϊν ο ανάδοχοσ κα φζρει τθν απόλυτθ και αποκλειςτικι
ευκφνθ για τθν πλιρθ αποκατάςταςι τουσ.
Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κα αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων ζχει επιςκεφτεί τον τόπο του
ζργου και τισ εγκαταςτάςεισ, ζχει πλιρθ γνϊςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και
αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μθ δυνάμενοσ να αποηθμιωκεί ιδιαιτζρωσ, εξ αιτίασ
αυτοφ του λόγου.
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΧΩΟ ΓΑΦΕΙΩΝ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
1. Κλιματιςτικι μονάδα, διαιροφμενου τφπου (split unit), επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, τεχνολογίασ inverter,
ονομαςτικισ απόδοςθσ ςε ψφξθ 12.000 BTU/h (-10% +15%) και απόδοςθσ ςε κζρμανςθ 12.000
BTU/h (-10% +30%).
2. Κλιματιςτικι μονάδα, διαιροφμενου τφπου (split unit), επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, τεχνολογίασ inverter,
ονομαςτικισ απόδοςθσ ςε ψφξθ 18.000 BTU/h (-10% +15%) και απόδοςθσ ςε κζρμανςθ 18.000
BTU/h (-10% +30%).
Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ανωτζρω κλιματιςτικά μθχανιματα κα πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω τεχνικζσ
προδιαγραφζσ:



















Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι διαιροφμενου τφπου και κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε
τοίχο. Κα αποτελοφνται επομζνωσ από εςωτερικι μονάδα παροχισ ψυχροφ και κερμοφ αζρα,
εξωτερικι μονάδα ςυμπφκνωςθσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςφνδεςθσ.
Ενεργειακι κλάςθ ψφξθσ: τουλάχιςτον Α++
Ενεργειακι κλάςθ κζρμανςθσ: τουλάχιςτον Α+ (μζςθ εποχι κζρμανςθσ)
Σχετικά με το βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ ψφξθσ, ο Εποχιακόσ Βακμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (SEER)
πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 6,00.
Σχετικά με το βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ κζρμανςθσ, ο Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ (SCOP)
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ από 4,00.
Στάκμθ θχθτικισ ιςχφοσ εςωτερικισ μονάδασ, Lw ≤ 62 dB(A) re 1pW
Στάκμθ θχθτικισ ιςχφοσ εξωτερικισ μονάδασ, Lw ≤ 68 dB(A) re 1 pW
Ψυκτικό υγρό: R32
Το μθχάνθμα πρζπει να λειτουργεί με μονοφαςικό ρεφμα 230 V/50 Θz χωρίσ ανάγκθ ειδικισ
εγκατάςταςθσ.
Μζγιςτο μικοσ ςωλθνϊςεων : ≥15m
Μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά: ≥10m
Να διακζτουν πλενόμενα φίλτρα κακαριςμοφ αζρα, για τθν απομάκρυνςθ των ρυπογόνων ουςιϊν του
αζρα. Συγκεκριμζνα να διακζτουν τουλάχιςτον φίλτρο ςτερεϊν ςωματιδίων.
Να διακζτουν αυτόματθ κίνθςθ του οριηοντίου πτερυγίου ςτθν ζξοδο του κλιματιηόμενου αζρα.
Λειτουργία ψφξθσ/κζρμανςθσ.
Τθλεχειριςτιριο
Λειτουργία αφφγρανςθσ (L/h).
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εςωτερικισ μονάδασ: ≥2 ζτθ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εξωτερικισ μονάδασ: ≥2 ζτθ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΚΘΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΝ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Κλιματιςτικι μονάδα τφπου καςζτασ ψευδοροφισ, τεςςάρων κατευκφνςεων, τεχνολογίασ inverter
ονομαςτικισ απόδοςθσ 36.000 BTU/h




Τα κλιματιςτικά μθχανιματα πρζπει να είναι τφπου καςζτασ ψευδοροφισ τεςςάρων (4)
κατευκφνςεων. Κα αποτελοφνται επομζνωσ από εςωτερικι μονάδα παροχισ ψυχροφ και κερμοφ
αζρα, εξωτερικι μονάδα ςυμπφκνωςθσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςφνδεςθσ.
Ενεργειακι κλάςθ ψφξθσ: τουλάχιςτον Α++
Ενεργειακι κλάςθ κζρμανςθσ: τουλάχιςτον Α+ (μζςθ εποχι κζρμανςθσ)
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Σχετικά με το βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ ψφξθσ, ο Εποχιακόσ Βακμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (SEER)
πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 6,00.
Σχετικά με το βακμό ενεργειακισ απόδοςθσ κζρμανςθσ, ο Εποχιακόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ (SCOP)
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ από 4,00.
Στάκμθ θχθτικισ ιςχφοσ εςωτερικισ μονάδασ, Lw ≤ 62 dB(A) re 1pW
Στάκμθ θχθτικισ ιςχφοσ εξωτερικισ μονάδασ, Lw ≤ 70 dB(A) re 1 pW
Ψυκτικό υγρό: R32
Μζγιςτο μικοσ ςωλθνϊςεων : ≥25m
Να διακζτουν πλενόμενα φίλτρα κακαριςμοφ αζρα, για τθν απομάκρυνςθ των ρυπογόνων ουςιϊν του
αζρα. Συγκεκριμζνα να διακζτουν τουλάχιςτον φίλτρο ςτερεϊν ςωματιδίων.
Να διακζτουν αυτόματθ κίνθςθ του οριηοντίου πτερυγίου ςτθν ζξοδο του κλιματιηόμενου αζρα.
Λειτουργία ψφξθσ/κζρμανςθσ.
Αντλία ςυμπυκνωμάτων
Χειριςτιριο ελζγχου
Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: ≥ 2 ζτθ

3.4 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 3 – Θλεκτρικζσ Συςκευζσ
Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτο χϊρο των γραφείων τθσ βορειοανατολικισ
πλευράσ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και απαιτοφνται για τθν ορκι υλοποίθςθ του
ζργου CREATIVE@HUBs εξειδικεφονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 3. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 3 - Ηλεκτρικζσ υςκευζσ
α/α

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Είδοσ

Βραςτιρασ

Καφετιζρα καφζ
φίλτρου

Φοφρνοσ
μικροκυμάτων

Ψυγείο

Μονάδα
Μζτρθςθσ

τεμ.

τεμ.

τεμ.

τεμ.

Ροςότθτα

Ρροδιαγραφζσ

1

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Βραςτιρα 2,2-2,5 KW χωρθτικότθτασ
1,8 – 2,5 λίτρων με φίλτρο προςταςίασ
από άλατα με δείκτθ ςτάκμθσ, με
αυτόματθ
απενεργοποίθςθ
και
ανοξείδωτο περίβλθμα.

1

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Μθχανι
καφζ φίλτρου ιςχφοσ περίπου1400W,
με
κανάτα,
Ρερίβλθμα
από
ανοξείδωτο
χάλυβα
και
με
αντικολλθτικι πλάκα διατιρθςθσ
κερμότθτασ. Να διακζτει εγγφθςθ
ορκισ λειτουργίασ για δφο(2)ζτθ.

1

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Φοφρνου
Μικροκυμάτων. Κα ζχει ιςχφ 8001000watt, χωρθτικότθτα 20-22 lt , 5-6
βακμίδεσ
ψθςίματοσ
και
χρονοδιακόπτθ. Να διακζτει εγγφθςθ
ορκισ λειτουργίασ για δφο(2)ζτθ.

1

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Ψυγείου,
φψουσ περίπου 1,50, ςυνολικισ μικτισ
χωρθτικότθτασ 200 lt -220lt,χαμθλό
επίπεδο
κορφβου,
ελεφκερθσ
τοποκζτθςθσ
και
εργονομία
εςωτερικοφ χϊρου. Να διακζτει
εγγφθςθ ορκισ λειτουργίασ για
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δφο(2)ζτθ.

Γ5

Γ5

Ρολυκαφετιζρα

Θλεκτρικό μπρίκι

τεμ.

τεμ.

1

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Ρολυκαφετιζρασ με ιςχφ 1450-1600
watt, χωρθτικότθτα 1,1-1,5 lt, με
ςφςτθμα αυτ/τθσ ςυμπίεςθσ καφζ,
πίεςθ 15bar, με μεταλλικό ακροφφςιο
ατμοφ,
Ραραςκευι
cappuccino,
espresso, latte. Να διακζτει εγγφθςθ
ορκισ λειτουργίασ για δφο(2)ζτθ.

1

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ για
Θλεκτρικό μπρίκι ελλθνικοφ καφζ και
ηεςτό νερό με ιςχφ 800W-1000W και
χωρθτικότθτα 400-600ml. Να διακζτει
εγγφθςθ ορκισ λειτουργίασ για
δφο(2)ζτθ.

3.5 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 4 – Λοιπά Είδθ
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ για το Τμιμα 4 του διαγωνιςμοφ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 4. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 4 - Λοιπά Είδθ
α/α

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

αποκ.

2

Δ1

Ρινακίδα ζργου

Δ2

Επίςτρωςθ δαπζδων με ομοιογενείσ, οικολογικοφσ
τάπθτεσ, linoleum

τ.μ.

620

Δ3

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςκίαςτρων (όλλερσ)

τεμ.

30

Δ1 - Ρινακίδα ζργου
Καταςκευι πινακίδασ 0,80-1.00*1,00-1,20 από ματ plexiglass αμμοβολισ ςε απόχρωςθ λευκοφ γκρι, που
ςτερεϊνεται επίτοιχα με αποςτάτεσ από inox ι μαςίφ αλουμίνιο ανοδιωμζνο, χρϊμιο, βαμμζνο ςε χρϊμα
Ral ςε τετράγωνο, ςτρογγυλό ι ορκογϊνιο ςχιμα, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Κείμενο με
κοπτικά γράμματα βινυλίου που επικολλοφνται ςτθν επιφάνεια.

Δ2 - Eπίςτρωςθ δαπζδων με ομοιογενείσ, οικολογικοφσ τάπθτεσ, linoleoum
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με ομοιογενείσ, οικολογικοφσ, αντιςτατικοφσ τάπθτεσ linoleum, ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, πάχουσ τουλάχιςτον 2,00mm, ςε χρϊματα/μοτίβα
επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, επικολλοφμενου με ειδικι κόλλα ςε υπόςτρωμα λείο, ςτζρεο, επίπεδο και μόνιμα
ςτεγνό χωρίσ υπολείμματα οικοδομικϊν υλικϊν, τυχόν ρωγμζσ ι άλλεσ ατζλειεσ. Οι αρμοί ςυγκολλοφνται
με τθν μζκοδο τθσ κερμικισ ςυγκόλλθςθσ με ειδικά εργαλεία και ειδικό κορδόνι ςυγκόλλθςθσ για
λινοτάπθτα τφπου LINOLEUM. Το πλάτοσ του αρμοφ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm, το δε βάκοσ του
πρζπει να είναι ίςο με τα 2/3 του πάχουσ του λινοτάπθτα και ποτζ μεγαλφτερο από 2,0mm, δθλαδι το
ιμιςυ του πάχουσ του κορδονιοφ ςυγκόλλθςθσ.
Ρεριλαμβάνονται ο κακαριςμόσ και θ τυχόν επιςκευαςτικι εργαςία του υποςτρϊματοσ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν τοποκζτθςθσ του υλικοφ, ο τάπθτασ linoleum, όλα τα ςυνοδευτικά υλικά
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εφαρμογισ (κόλλα, αςτάρι, ιςοπεδωτικό), το κοίλο περικϊριο μεταξφ δαπζδου και τοίχου (ςοβατεπί) και
όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ διαμόρφωςι του (διαμορφωτικό προφίλ,το ειδικό προφίλ από PVC
(καπάκι) για τθν προςταςία ακμισ του περικωρίου,κόλλεσ κλπ) και γενικά όλα τα απαραίτθτα υλικά και
μικροχλικά (δάπεδα, κόλλεσ, κορδόνια ςυγκόλλθςθσ) κακϊσ και θ εργαςία πλιρουσ καταςκευισ ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι, τισ υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ και τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ. Το
υλικό πρζπει να επιλεγεί κατάλλθλα, ϊςτε να είναι μθ ολιςκθρό, λόγω τθσ κλίςθσ που εμφανίηει το
δάπεδο του Μεγάλου Συνεδριακοφ χϊρου.

Δ3 - Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςκίαςτρων (όλλερσ)
CPV 39515400-9
Οι ρολοκουρτίνεσ κα ζχουν τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ :
α) μθχανιςμό αλυςίδασ από ειδικι οδοντωτι τροχαλία για τζλεια εφαρμογι τθσ αλυςίδασ και άμεςο
ςταμάτθμα τθσ ρολοκουρτίνασ ςε οποιαδιποτε ενδιάμεςθ, επικυμθτι κζςθ, καταςκευαςμζνθ από ιςχυρό
ςυνκετικό υλικό που εξαςφαλίηει το ελάχιςτο των τριβϊν. Θ αλυςίδα χειριςμοφ κα είναι πλαςτικι ι
μεταλλικι, επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ
β) μθχανιςμό ελατθρίου από άριςτα ςυνκετικά υλικά που ζχουν μεγάλθ αντοχι και χαμθλζσ τριβζσ μεταξφ
των εξαρτθμάτων, κακϊσ και ανκεκτικά, ατςάλινα ελατιρια, που εξαςφαλίηουν απαλι ακόρυβθ και
διαρκι χριςθ,
γ) κατωκάςι - αντίβαρο από προφίλ πυκνοφ αλουμινίου, για μζγιςτθ αντοχι και υψθλι ακαμψία,
ιδιαίτερα ςε περιόδουσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν,
δ) ςτθρίγματα είναι μεταλλικά με επίςτρωςθ λευκισ θλεκτροςτατικισ βαφισ και ςυνοδεφονται με
πλαςτικά λευκά διακοςμθτικά καπάκια και
ε) φφαςμα ςκίαςθσ (μερικισ ςυςκότιςθσ) για ρολοκουρτίνεσ. Θ ςφνκεςι του να είναι από 100% polyester,
μθ τοξικό, αντιβακτθριδιακό, εξαιρετικά βραδφκαυςτο, με ςτακερότθτα χρϊματοσ νιματοσ, με επικάλυψθ
άςπρου αφροφ για πολφ καλι αντανάκλαςθ του φωτόσ και χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Να ζχει βάροσ
τουλάχιςτον 185gr/m2και πάχοσ τουλάχιςτον 0,30mm. Το φφαςμα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά CE
(προςκόμιςθ πιςτοποίθςθσ).
Οι ρολοκουρτίνεσ κα μποροφν να τοποκετθκοφν ςε οποιαδιποτε κζςθ (τοίχο, οροφι ι ςε οποιοδιποτε
υλικό), χωρίσ καμία επιπλζον διαφοροποίθςθ ςτθν καταςκευι τουσ. Κα καλφπτονται με εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ ενόσ ζτουσ και δεκαετι εγγφθςθ διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν (προςκόμιςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ). Οι ρολοκουρτίνεσ κα παραδοκοφν εγκατεςτθμζνεσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Υπθρεςίασ. Τα δε αποξθλωμζνα είδθ κα μεταφερκοφν ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία.
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3.6 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 5 – Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ του 5ου τμιματοσ του διαγωνιςμοφ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Πίνακασ 5. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 5 - Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ
α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Ροςότθτα

Ε1

Projector

τεμ.

2

Ε2

Αςφρματο μικρόφωνο

τεμ.

4

Ε3

Βιντεοπροβολζασ Μεγάλου Συνεδριακοφ και
επίτοιχθ βάςθ

τεμ.

1

Ε4

Επιτραπζηιο μικρόφωνο προζδρου

τεμ.

3

Ε5

Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου

τεμ.

77

Ε6

Θχεία

τεμ.

6

Ε7

Καταγραφικό πρακτικϊν

τεμ.

2

Ε8

Κεντρικι μονάδα μικροφωνικοφ ςυςτιματοσ

τεμ.

2

Ε9

Κονςόλα ιχου Μεγάλου Συνεδριακοφ

τεμ.

1

Ε10

Κονςόλα ιχου μικροφ ςυνεδριακοφ

τεμ.

1

Ε11

Μίκτθσ πθγϊν AV

τεμ.

1

Ε12

Οκόνθ 75in με επίτοιχθ βάςθ

τεμ.

1

Ε13

Οκόνθ Ρροβολισ 240x180 με τρίποδο

τεμ.

2

Ε14

Σφςτθμα Ενιςχυτι Ιχου

τεμ.

1

Ε15

AV Panels - Monitors

τεμ.

3

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τα ηθτοφμενα είδθ, όπου αυτό ηθτείται από το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του
Ραραρτιματοσ V. Συγκεκριμζνα:
1. Ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει όλεσ τισ ηθτοφμενεσ αντικαταςτάςεισ αντίςτοιχου παλαιοφ
εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεισ νζου με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ προςφζροντασ όλα τα
απαραίτθτα υλικά (καλϊδια, extenders, adapters, κ.α.) που μπορεί να απαιτθκοφν για τθν πλιρθ
λειτουργία και διαλειτουργικότθτα των ηθτοφμενων οπτικοακουςτικϊν ςυςτθμάτων.
2. Οι απαιτοφμενεσ από τον Ανάδοχο καλωδιϊςεισ δε κα είναι εμφανείσ και κα ακολουκοφν κρυφζσ
οδεφςεισ. Ππου αυτό δεν είναι εφικτό κα ακολουκοφν οδεφςεισ ςφμφωνεσ με τθν αιςκθτικι του
χϊρου.
3. Οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ ικριωματικοφ τφπου κα εγκαταςτακοφν ςτα ικριϊματα του μικροφ
και του μεγάλου ςυνεδριακοφ.
4. Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει διάγραμμα καλωδιϊςεων και ςυνδεμζνων ςυςκευϊν ςε θλεκτρονικι
και ζντυπθ μορφι.
5. Ο Ανάδοχοσ κα κωδικοποιιςει τισ καλωδιϊςεισ και ςτα δφο άκρα με μοναδικό κωδικό και κα
παραδϊςει λίςτα των καλωδιϊςεων με το μοναδικό κωδικό και περιγραφι που κα περιλαμβάνει:
το είδοσ του καλωδίου, το μικοσ, τθν όδευςθ, τθν τοποκεςία των δφο άκρων.
6. Ο Ανάδοχοσ ςτθ φάςθ εγκατάςταςθσ δφναται να προτείνει ςτον Ανακζτοντα μικρζσ
τροποποιιςεισ/βελτιϊςεισ ςτον τρόπο διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ των
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7.
8.

9.

10.

προμθκευόμενων και προσ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων, ςτισ οποίεσ μπορεί να προχωριςει μετά τθ
ςυγκατάκεςθ του τελευταίου.
Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει εκπαίδευςθ διάρκειασ μίασ θμζρασ ςε ζωσ τζςςερισ υπαλλιλουσ τθσ Ρ.Ε.
Θλείασ για τθ βαςικι χριςθ των ςυςτθμάτων τα οποία ζχει εγκαταςτιςει.
Οι προςφζροντεσ μποροφν να επιςκεφτοφν τουσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων του Διοικθτθρίου
Ρ.Ε. Θλείασ, ϊςτε να διαμορφϊςουν πλιρθ εικόνα του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και
των απαιτοφμενων εργαςιϊν.
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και των
ιδιαιτεροτιτων του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ των ηθτοφμενων ειδϊν ςτο Διοικθτιριο τθσ Ρ.Ε.
Θλείασ και ότι αυτζσ ζχουν λθφκεί υπ’ όψιν κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ.
Οι προςφζροντεσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν κατάλλθλα και να υπογράψουν με ψθφιακι
υπογραφι το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ V.

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει και παραμετροποιιςει το ηθτοφμενο εξοπλιςμό, ϊςτε αυτόσ να λειτουργεί
πλιρωσ και ολοκλθρωμζνα υλοποιϊντασ τα ακόλουκα ςενάρια χριςθσ:
1. Σενάρια χριςθσ μικροφ ςυνεδριακοφ:
1.1.
Ρραγματοποίθςθ ςυνεδριάςεων με χριςθ 16 επιτραπζηιων μικροφϊνων και ενόσ
αςφρματου. Ο ιχοσ αναπαράγεται από τθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μικροφ ςυνεδριακοφ
(υπάρχοντασ ενιςχυτισ και θχεία) και εγγράφεται ςτο ηθτοφμενο ςτθν παροφςα διακιρυξθ
καταγραφικό πρακτικϊν.
1.2.
Ρραγματοποίθςθ παρουςιάςεων με χριςθ φορθτοφ ΘΥ εξόδου HDMI. Θ ζξοδοσ ιχου και
εικόνασ του φορθτοφ ΘΥ αναπαράγεται: α) ςτο ηθτοφμενο Projector, β) ςτθ ηθτοφμενθ Οκόνθ
75in, γ) ταυτόχρονα ςτο ηθτοφμενο Projector και Οκόνθ 75in. Ο ομιλθτισ-παρουςιαςτισ μπορεί
να χρθςιμοποιεί είτε επιτραπζηιο είτε αςφρματο μικρόφωνο και να ακοφγεται από τθ
μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μικροφ ςυνεδριακοφ.
2. Σενάρια χριςθσ μεγάλου ςυνεδριακοφ:
2.1.
Ρραγματοποίθςθ ςυνεδριάςεων με χριςθ 64 επιτραπζηιων μικροφϊνων και τριϊν
αςυρμάτων. Ο ιχοσ αναπαράγεται από τθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μεγάλου ςυνεδριακοφ
(ςτα ηθτοφμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ θχεία και ςφςτθμα ενιςχυτι) και εγγράφεται ςτο
ηθτοφμενο ςτθν παροφςα προκιρυξθ καταγραφικό πρακτικϊν.
2.2.
Ρραγματοποίθςθ παρουςιάςεων με χριςθ φορθτοφ ΘΥ εξόδου HDMI. Κα υποςτθρίηονται
δφο ξεχωριςτζσ κζςεισ – ςυνδζςεισ AV για φορθτό ΘΥ, όλεσ ςτθν περιοχι του προεδρείου του
μεγάλου ςυνεδριακοφ. Θ ζξοδοσ ιχου και εικόνασ των φορθτϊν ΘΥ αναπαράγονται: α) ςτο
ηθτοφμενο Projector μεγάλου ςυνεδριακοφ και ςτθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ (ςτα ηθτοφμενα
ςτθν παροφςα προκιρυξθ θχεία και ςφςτθμα ενιςχυτι) του μεγάλου ςυνεδριακοφ, β) ςτισ
υπάρχουςεσ δφο (2) Οκόνεσ και δφο (2) Θχεία του Αικρίου, γ) ςτο AV Panel του Ρροεδρείου και
ςτα βοθκθτικά AV Panels του Δωματίου Ελζγχου, δ) ταυτόχρονα ςτα προαναφερόμενα ηθτοφμενα
ςθμεία (α) (β) και (γ). Ο ομιλθτισ-παρουςιαςτισ μπορεί να χρθςιμοποιεί είτε επιτραπζηιο είτε
αςφρματο μικρόφωνο και να ακοφγεται από τθ μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μεγάλου
ςυνεδριακοφ.

3.7 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το Τμιμα 6 – Εξοπλιςμόσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
Τα είδθ και οι ποςότθτεσ του 6ου τμιματοσ του διαγωνιςμοφ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακασ 6. Είδθ και ποςότθτεσ για το Σμιμα 6 - Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Ροςότθτα

ΣΤ1

IP Camera

τεμ.

1

ΣΤ2

L2 Gigabit Switch 48κυρϊν PoE

τεμ.

2

ΣΤ3

PTZ Conference Web Camera

τεμ.

2

ΣΤ4

USB SpeakerPhone

τεμ.

2

ΣΤ5

Windows Server 2019 Std

τεμ.

1

ΣΤ6

Αςφρματο Σθμείο Ρρόςβαςθσ

τεμ.

2

ΣΤ7

Εκτυπωτισ A4 Laser Ζγχρωμοσ

τεμ.

1

ΣΤ8

Ρολυμθχάνθμα Α3 Ζγχρωμο

τεμ.

1

ΣΤ9

Φορθτόσ ΘΥ

τεμ.

4

Ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ, όπου ςχετικά ορίηεται ςτο
αντίςτοιχο φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ V και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ
προςφζροντασ όλα τα απαραίτθτα υλικά (καλϊδια, extenders, adapters, κ.α.) που μπορεί να απαιτθκοφν
για τθν πλιρθ λειτουργία των ηθτοφμενων ςυςτθμάτων.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει κατάλλθλα και να υπογράψει ψθφιακά το φφλλο
ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ V

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται ςτα πλαίςια του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Το ευρωπαϊκό ζργο «CREATIVE@HUBs» με κωδικό MIS: 5041432 υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Διακρατικοφ
Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg V/A Ελλάδα-Λταλία 2014-2020» και γίνεται με τθν
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(Ε.Τ.Ρ.Α.) και τθσ Εκνικισ Συμμετοχισ των χωρϊν Ελλάδασ και Λταλίασ (ΣΑΕΡ 301/6: 2019ΕΡ30160009).
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 152.630,00 €
Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ :
ΤΜΘΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΘΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€)

1

ΕΡΛΡΛΑ ΓΑΦΕΛΟΥ

22.910€

2

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΥ

14.300€

3

ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4

ΛΟΛΡΑ ΕΛΔΘ

26.150€

5

ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΣ
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ

70.750€

6

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ &
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ

17.620€
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900€
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Ο προχπολογιςμόσ κάκε τμιματοσ αποτελεί ζνδειξθ τθσ προεκτίμθςθσ του κόςτουσ τθσ ςφμβαςθσ και
ανϊτατο όριο προςφοράσ. Αναφορικά με τον ΦΡΑ, τισ κρατιςεισ και τισ επιβαρφνςεισ εφαρμόηονται όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 5.1. τθσ παροφςασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΜΘΜΑ 1 – ΕΡΙΡΛΑ ΓΑΦΕΙΟΥ

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

Ροςότθτα

Α1

Γραφείο εργαςίασ 160Χ80 με βοθκθτικό τμιμα

τεμ.

2

Α2

Γραφείο εργαςίασ 160Χ80

τεμ.

10

Α3

Συρταριζρα τροχιλατθ

τεμ.

12

Α4

Υποπόδιο γραφείου

τεμ.

12

Α5

Συνεδριακό τραπζηι

τεμ.

1

Α6

Διαχωριςτικό γραφείου

τεμ.

6

Α7

Κάκιςμα εργαςίασ ψθλι πλάτθ και ρυκμιηόμενα
μπράτςα-επζνδυςθ μαφρθ δερματίνθ και βάςθ
χρωμίου.

τεμ.

8

Τροχιλατο Κάκιςμα Γραφείου με
περιςτρεφόμενο με δερματίνθ και
ςκελετό

τεμ.

52

Α8

Τιμι για τθ
ςυνολικι
ποςότθτα
(χωρίσ
ΦΡΑ)

Μπράτςα
μεταλλικό

Α9

Βιβλιοκικθ

τεμ.

12

Α10

Τραπεηάκι επιςκζπτθ

τεμ.

3

Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ-Θμερομθνία/Ψθφιακι υπογραφι

ΤΜΘΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

α/α

Είδοσ

Β1

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ
μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, διαιροφμενου
τφπου (split unit), τοίχου, τεχνολογίασ Λnverter,
ονομαςτ.απόδ. 18.000BTU/H

τεμ.

5

Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ
Κλιματιςτικοφ
μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, διαιροφμενου
τφπου (split unit), τοίχου, τεχνολογίασ Λnverter,
ονομαςτικισ απόδοςθσ 12.000BTU/H

τεμ.

1

τεμ.

2

Β2

Β3

Ρρομικεια

και

εγκατάςταςθ

Κλιματιςτικοφ
Σελίδα 60

Ροςότθτα

Τιμι για τθ
ςυνολικι
ποςότθτα
(χωρίσ
ΦΡΑ)
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μθχανιματοσ, ψφξθσ–κζρμανςθσ, τφπου καςζτασ
ψευδοροφισ, τεςςάρων (4) κατευκφνςεων,
ονομαςτικισ απόδοςθσ 36.000BTU/h
Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

ΤΜΘΜΑ 3 – ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

Ροςότθτα

Γ1

Βραςτιρασ

τεμ.

1

Γ2

Καφετιζρα καφζ φίλτρου

τεμ.

1

Γ3

Φοφρνοσ μικροκυμάτων

τεμ.

1

Γ4

Ψυγείο

τεμ.

1

Γ5

Ρολυκαφετιζρα

τεμ.

1

Γ6

Θλεκτρικό μπρίκι

τεμ.

1

Τιμι για τθ
ςυνολικι
ποςότθτα
(χωρίσ
ΦΡΑ)

Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ-Θμερομθνία/Ψθφιακι υπογραφι

ΤΜΘΜΑ 4 – ΛΟΙΡΑ ΕΙΔΘ

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Δ1

Ρινακίδα ζργου

Δ2
Δ3

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

Ροςότθτα

αποκ.

2

Επίςτρωςθ δαπζδων με ομοιογενείσ, οικολογικοφσ
τάπθτεσ, linoleum

τ.μ.

620

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςκίαςτρων (όλλερσ)

τεμ.

30

Τιμι για τθ
ςυνολικι
ποςότθτα
(χωρίσ
ΦΡΑ)

Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ-Θμερομθνία/Ψθφιακι υπογραφι
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ΤΜΘΜΑ 5 – ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Είδοσ

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

Ροςότθτα

Ε1

Projector

τεμ.

2

Ε2

Αςφρματο μικρόφωνο

τεμ.

4

Ε3

Βιντεοπροβολζασ Μεγάλου Συνεδριακοφ και
επίτοιχθ βάςθ

τεμ.

1

Ε4

Επιτραπζηιο μικρόφωνο προζδρου

τεμ.

3

Ε5

Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου

τεμ.

77

Ε6

Θχεία

τεμ.

6

Ε7

Καταγραφικό πρακτικϊν

τεμ.

2

Ε8

Κεντρικι μονάδα μικροφωνικοφ ςυςτιματοσ

τεμ.

2

Ε9

Κονςόλα ιχου Μεγάλου Συνεδριακοφ

τεμ.

1

Ε10

Κονςόλα ιχου μικροφ ςυνεδριακοφ

τεμ.

1

Ε11

Μίκτθσ πθγϊν AV

τεμ.

1

Ε12

Οκόνθ 75in με επίτοιχθ βάςθ

τεμ.

1

Ε13

Οκόνθ Ρροβολισ 240x180 με τρίποδο

τεμ.

2

Ε14

Σφςτθμα Ενιςχυτι Ιχου

τεμ.

1

Ε15

AV Panels - Monitors (για προεδρείο και
αίκουςα ελζγχου)

τεμ.

3

Τιμι για τθ
ςυνολικι
ποςότθτα
(χωρίσ
ΦΡΑ)

Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ-Θμερομθνία/Ψθφιακι υπογραφι

ΤΜΘΜΑ 6 –ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α/α

Είδοσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Τιμι Μονάδοσ
(χωρίσ ΦΡΑ)

Ροςότθτα

ΣΤ1

IP Camera

τεμ.

1

ΣΤ2

L2 Gigabit Switch 48κυρϊν PoE

τεμ.

2

ΣΤ3

PTZ Conference Web Camera

τεμ.

2

ΣΤ4

USB SpeakerPhone

τεμ.

2
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ΣΤ5

Windows Server 2019 Std

τεμ.

1

ΣΤ6

Αςφρματο Σθμείο Ρρόςβαςθσ

τεμ.

2

ΣΤ7

Εκτυπωτισ A4 Laser Ζγχρωμοσ

τεμ.

ΣΤ8

Ρολυμθχάνθμα Α3 Ζγχρωμο

τεμ.

ΣΤ9

Φορθτόσ ΘΥ

τεμ.

1
1
4

Σφνολο
Φ.Ρ.Α. 24%
Σφνολο με Φ.Ρ.Α. 24%

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ-Θμερομθνία/Ψθφιακι υπογραφι
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ
Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF,
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ
eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ)
Θ ανακζτουςα αρχι:
Δθμιουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το πρότυπο eΕΕΕΣ για τθν
ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ, το παράγει ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF και ςτθ ςυνζχεια τα δφο
αρχεία αναρτϊνται ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ εξισ:
- αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά από το κείμενο τθσ διακιρυξθσ και
ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, προκειμζνου
να το χρθςιμοποιιςουν για τθν δθμιουργία τθσ ςχετικισ απάντθςισ τουσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ του
ΕΣΘΔΘΣ (ονόματι Promitheus ESPDint).
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Ανάγνωςθ ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο
XML του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ.
(β) Στθ ςυνζχεια, κακοδθγείται από το ςφςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνονται και τα πεδία με τθν θμερομθνία
και τον τόπο ςφνταξθσ.
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ κα ςυμπλθρωκεί το
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ (Μζροσ II, Ενότθτα Β).
(γ) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ο οικονομικόσ φορζασ επιλζγει «Εξαγωγι (PDF)» και
είναι πλζον δυνατι θ μετατροπι του αρχείου ςε PDF.
(δ) Αμζςωσ μετά τθν παραγωγι του αρχείου PDF αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά (ακόμθ και αν
ο οικονομικόσ φορζασ το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).
(ε) Το υπογεγραμμζνο ψθφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε μορφι PDF ςτον (υπο)φάκελο τθσ
προςφοράσ με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου XML ςτα ςυνθμμζνα του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απευκείασ ςτθν
θλεκτρονικι υπθρεςία eΕΕΕΣ του ΕΣΘΔΘΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ
από τθν αρχι, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε
διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν
αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα
………………………….
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………

ΡΟΣ:
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΛΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
ΜΑΝΩΛΟΡΟΥΛΟΥ 47 Τ.Κ. 271.31 ΡΥΓΟΣ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
………………………… υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........................................................,
ΑΦΜ: ……………………................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .......................................,
......................................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι

ΑΦΜ:

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
………………..........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

β)
(πλιρθ
επωνυμία)
............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
..............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ (θμερομθνία διενζργειασ) «τίτλοσ
διακιρυξθσ» τθσ υπ' αρικμ. ………………………………………… Διακιρυξισ ςασ.
•
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
•
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ ι μθ
θ απαίτθςι ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
•
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
•
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
•
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ..............................................
•
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ
Σελίδα 65
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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Β. ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΔΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ

Ονομαςία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ .......................
Κατάςτθμα ........................
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ. FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ.
ΕΥΩ ....................

Ρροσ :
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΛΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
ΜΑΝΩΛΟΡΟΥΛΟΥ 47 Τ.Κ. 271.31 ΡΥΓΟΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΑΛΚ .....................................ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ...........................
(ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
........................ υπζρ τθσ εταιρείασ (πλιρθσ επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομικι
διεφκυνςθ). ............................................ Ταχυδρομικι Δ/νςθ ............................................. για τθν καλι
εκτζλεςθ των όρων τθσ υπ'αρ .............. Σφμβαςθσ για τθν «………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ……»
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ ι μθ θ απαίτθςι
ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
•
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
•
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
•
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ..............................................
•
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι
παράδοςθσ, για το διάςτθμα που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
1. ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 5 – ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Projector
Ελάχιςτεσ
Απαιτιςεισ

Τεχνικζσ

Ρροδιαγραφζσ

–

Απαίτθςθ

(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο
του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

•

Ανάλυςθ πραγματικι

>= 1920 x 1080

•

Φωτεινότθτα

>= 3.800 Lumen

•

Full HD ι καλφτερο

ΝΑΛ

•

Αναλογία αντίκεςθσ

>= 15.000 : 1

•

Ρθγι φωτόσ : Λάμπα / Λυχνία

•

Διάρκεια ηωισ Λυχνίασ ςε κανονικι
λειτουργία
Διάρκεια ηωισ Λυχνίασ ςε λειτουργία
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
Τραπεηοειδισ διόρκωςθ κάκετα: ± 30 °
και οριηόντια : ± 30 °
Μζγεκοσ προβολισ κα καλφπτει κατ’
ελάχιςτο το εφροσ 30 ίντςεσ - 250 ίντςεσ
Απόςταςθ προβολισ κα καλφπτει κατ’
ελάχιςτο το εφροσ 1,7μ – 5μ
Εςτίαςθ : χειροκίνθτθ

•
•
•
•
•
•

•

Συνδζςεισ : USB 2.0 Τφπου A, USB 2.0
Τφπου B, RS-232C, Διαςφνδεςθ Ethernet
RJ-45, Είςοδοσ VGA (2x), Ζξοδοσ VGA,
Είςοδοσ HDMI , Είςοδοσ Composite,
Είςοδοσ RGB, Ζξοδοσ RGB, MHL, Ζξοδοσ
ιχου stereo mini jack, Είςοδοσ ιχου
stereo mini jack (2x), Miracast,
Αςφρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
(WiFi 5)
Ενςωματωμζνα θχεία

•

Εγγφθςθ

Απάντθςθ

ΝΑΛ
>= 5.000 ϊρεσ
>= 10.000 ϊρεσ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

>= 16 Watt
>= 2 ζτθ
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Αζύξκαην κηθξόθσλν

Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ



Αςφρματο μικρόφωνο χειρόσ

ΝΑΛ



Ρεριλαμβάνει πομπό-μικρόφωνο χειρόσ με
δυναμικι κάψα

ΝΑΛ

◦ Χριςθ μπαταρίασ ΑΑ με διάρκεια λειτουργίασ
>= 6 ωρϊν

ΝΑΛ

◦ Κατάλλθλο για ομιλίεσ

ΝΑΛ

◦ Εφροσ ςυχνοτιτων



70 – 20000 Hz

◦ Κουμπί ενεργοποίθςθσ, απενεργοποίθςθσ,
ςίγαςθσ (mute)

ΝΑΛ

Ρεριλαμβάνει δζκτθ με δυνατότθτα χριςθσ
εξωτερικϊν αποςπϊμενων κεραιϊν

ΝΑΛ

◦ Δυνατότθτα ζωσ 8 καναλιϊν ταυτόχρονθσ
λειτουργίασ

ΝΑΛ

◦ Ζξοδοσ ιχου

XLR και 1/4"
jack



Εμβζλεια RF radio

>= 30m



φκμιςθ ζνταςθσ ιχου

ΝΑΛ



Ο Ανάδοχοσ κα ςυνδζςει ζνα αςφρματο
μικρόφωνο χειρόσ ςτο θχθτικό ςφςτθμα του
μικροφ ςυνεδριακοφ Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ,
ϊςτε ο ομιλθτισ να ακοφγεται από τθν υπάρχουςα
μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μικροφ
ςυνεδριακοφ

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνδζςει τρία αςφρματα
μικρόφωνα χειρόσ ςτο θχθτικό ςφςτθμα του
Μεγάλου Συνεδριακοφ Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ,
ϊςτε οι ομιλθτζσ να ακοφγονται από τθ
μεγαφωνικι εγκατάςταςθ του μεγάλου
ςυνεδριακοφ

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τισ ηθτοφμενεσ
ςυνδζςεισ προςφζροντασ όλα τα απαραίτθτα
καλϊδια, extenders, adapters που μπορεί να

ΝΑΛ
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Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά
ςτο φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

απαιτθκοφν για τθν πλιρθ λειτουργία των
ηθτοφμενων ςυςτθμάτων.

Βηληενπξνβνιέαο Μεγάινπ πλεδξηαθνύ θαη επίηνηρε βάζε
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ
Απαιτιςεισ

•
•
•
•
•
•
•
•

Ρροδιαγραφζσ

Ρροβολζασ με κατάλλθλο φακό ι
ςφςτθμα προβολζα και φακοφ
Ανάλυςθ πραγματικι
Φωτεινότθτα ςε χρϊμα και λευκό
φωσ
Αναλογία αντίκεςθσ (πραγματικι, μθ
δυναμικι)
Ρθγι φωτόσ
Διάρκεια ηωισ Λυχνίασ ςε κανονικι
λειτουργία
Τραπεηοειδισ διόρκωςθ (keystone
correction)

–

Απαίτθςθ

(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο
του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)
ΝΑΛ
>= 1920 x 1080
>= 6.000 Lumen
>= 2.000 : 1
Λάμπα / Λυχνία
>= 2.000 ϊρεσ
κάκετα: ± 40 ° και οριηόντια
: ± 30 °
50 ίντςεσ - 300 ίντςεσ

•

Μζγεκοσ προβολισ κα καλφπτει κατ’
ελάχιςτο το εφροσ
Απόςταςθ προβολισ κα καλφπτει κατ’
ελάχιςτο το εφροσ
Κα ςυνδυαςτεί με φακό, ϊςτε να
εγκαταςτακεί ςτο μεγάλο ςυνεδριακό
και να προβάλει ςε απόςταςθ
περίπου 22μ.
Εςτίαςθ : μζςω τθλεχειριςτθρίου

•

Μεγζκυνςθ : μζςω τθλεχειριςτθρίου

ΝΑΛ

•

Συνδζςεισ

USB 2.0 Type A, RS-232C,
Ethernet, Αςφρματο LAN
IEEE 802.11a/b/g/n
(προαιρετικά), Είςοδοσ VGA,
Ζξοδοσ VGA, Είςοδοσ DVI,
Είςοδοσ BNC, HDBaseT,
Ζξοδοσ ιχου stereo mini
jack, Είςοδοσ ιχου stereo
mini jack (3x), HDMI (HDCP
2.2)

•

Εγγφθςθ

>= 2 ζτθ

•
•

Απάντθςθ

2,5μ - 15μ.

ΝΑΛ

ΝΑΛ
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•

Ο Ανάδοχοσ κα απεγκαταςτιςει τον
υπάρχοντα βιντεοπροβολζα και κα
εγκαταςτιςει τον ηθτοφμενο ςε
επίτοιχθ οριηόντια βάςθ ςτο μεγάλο
ςυνεδριακό του Διοικθτθρίου Ρ.Ε.
Θλείασ με απόςταςθ μεταξφ
προβολζα και οκόνθσ προβολισ
περίπου 22μ και μζγεκοσ οκόνθσ
προβολισ 6μ πλάτοσ x 2μ φψοσ. Ο
βιντεοπροβολζασ κα καλφπτει τα 2μ
φψοσ και όςο πλάτοσ απαιτείται από
τθν αναλογία του ςιματοσ προβολισ.
Οι προςφζροντεσ οφείλουν να
πραγματοποιιςουν ακριβείσ
μετριςεισ διαςτάςεων, ϊςτε τα
προςφερόμενα προϊόντα να
καλφπτουν ακριβϊσ τισ ιδιαίτερεσ
απαιτιςεισ του χϊρου.

Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν πξνέδξνπ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

ΝΑΛ

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι, κλπ)



Επιτραπζηιο μικρόφωνο προζδρου

ΝΑΛ



Εφκαμπτο/εργονομικό ςτζλεχοσ
μικροφϊνου με προςαρμόςιμθ κζςθ και
κατεφκυνςθ μικουσ >=40 εκ.
Μικρόφωνο κατευκυντικό / κατάλλθλο για
ομιλία ςυνζδρου
Ενςωματωμζνο μεγάφωνο

ΝΑΛ

ΝΑΛ



Ενςωματωμζνθ οκόνθ με πλθροφορίεσ
αντίςτοιχεσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ
Φωτεινόσ δακτφλιοσ ενεργοποιείται
ανάλογα με τθν κατάςταςθ λειτουργίασ
Ρλικτρα για ταυτοποίθςθ ςυνζδρου,
ψθφοφορία, ρφκμιςθ ζνταςθσ
Κακοριςμόσ προτεραιότθτασ / Ζλεγχοσ τθσ
ροισ τθσ ςυνεδρίαςθσ
Κφρα για ακουςτικά



Ευαιςκθςία ςε εφροσ ςυχνοτιτων








Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν ζπλέδξνπ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
3.5mm
100Hz 12KHz

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
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φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι, κλπ)


Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου

ΝΑΛ



Εφκαμπτο/εργονομικό ςτζλεχοσ
μικροφϊνου με προςαρμόςιμθ κζςθ και
κατεφκυνςθ μικουσ >=40 εκ.
Μικρόφωνο κατευκυντικό / κατάλλθλο για
ομιλία ςυνζδρου
Ενςωματωμζνο μεγάφωνο

ΝΑΛ

ΝΑΛ



Ενςωματωμζνθ οκόνθ με πλθροφορίεσ
αντίςτοιχεσ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ
Φωτεινόσ δακτφλιοσ ενεργοποιείται
ανάλογα με τθν κατάςταςθ λειτουργίασ
Ρλικτρα για ταυτοποίθςθ ςυνζδρου,
ψθφοφορία, ρφκμιςθ ζνταςθσ
Κφρα για ακουςτικά



Ευαιςκθςία ςε εφροσ ςυχνοτιτων







ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
3.5mm
100Hz 12KHz

Ηρεία
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Θχείο 2 δρόμων με
μαγνθτικι κωράκιςθ

μερικι

Απαίτθςθ

ΝΑΛ

200 mm (8 in) Kevlar cone woofer

ΝΑΛ

25 mm (1 in) titanium diaphragm
compression driver

ΝΑΛ

Continuous Program Power

300 W

Ρροςταςία από υπερφόρτωςθ

ΝΑΛ

Εςωτερικι αςφάλεια προςταςίασ
από υπερφόρτωςθ

ΝΑΛ

Εγγενισ υποςτιριξθ ςτιριξθσ ςε
τοίχο

ΝΑΛ

Βάςεισ ςτιριξθσ ςε τοίχο για κάκε
μία από τισ ηθτοφμενεσ μονάδεσ

ΝΑΛ

Βάροσ μονάδασ

< 15 κιλά
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(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)
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Ο Ανάδοχοσ κα απεγκαταςτιςει
τα υπάρχοντα τζςςερα θχεία από
το Μεγάλο Συνεδριακό του
Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ, κα
εγκαταςτιςει τα ηθτοφμενα ζξι (6)
θχεία ςτουσ πλευρικοφσ τοίχουσ
του Μεγάλου Συνεδριακοφ και κα
τα ςυνδζςει με το ηθτοφμενο
Σφςτθμα Ενιςχυτι Ιχου.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τισ
ηθτοφμενεσ
ςυνδζςεισ
προςφζροντασ όλα τα απαραίτθτα
καλϊδια, extenders, adapters που
μπορεί να απαιτθκοφν για τθν
πλιρθ λειτουργία των ηθτοφμενων
ςυςτθμάτων.

ΝΑΛ

Καηαγξαθηθό πξαθηηθώλ
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Υποςτθριηόμενα μζςα εγγραφισ και αναπαραγωγισ
ιχου


SD card

Ζωσ 2GB



SDHC card

Ζωσ 32GB



USB flash memory

Ζωσ 64GB

Τφποι εγγραφόμενου ιχου


WAV

Stereo/Mono, 44.1k
/ 48k / 96k Hz, 16 /
24-bit



MP3

Stereo/Mono, 44.1k
/ 48k Hz, 64k / 128k
/ 192k / 256k / 320k
bps

Εγγραφόμενο κανάλι ιχου

Μονοφωνικό,
Στερεοφωνικό

Αναλογικζσ Είςοδοι

>= 2 ηεφγθ

Αναλογικζσ Ζξοδοι

>= 2 ηεφγθ

Ζξοδοσ ακουςτικϊν

1/4" (6.3mm) Stereo
Phone jack
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(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο
του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)
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Ψθφιακζσ είςοδοι

>= 2

Ψθφιακζσ ζξοδοι

>= 2

Τθλεχειριςτιριο

ΝΑΛ

Κφρα USB A-type για ςφνδεςθ μνιμθσ HIGH SPEED
USB flash

>= 1

Λκριωματικοφ τφπου

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα καταγραφικό
πρακτικϊν ςε ικρίωμα του μικροφ ςυνεδριακοφ με
όλα τα απαιτοφμενα καλϊδια ι και μετατροπείσ, για
τθν καταγραφικι ςυνεδριάςεων τθσ μικροφωνικισ
εγκατάςταςθσ, των επιτραπζηιων μικροφϊνων
κακϊσ και του αςυρμάτου.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα καταγραφικό
πρακτικϊν ςε ικρίωμα του μεγάλου ςυνεδριακοφ με
όλα τα απαιτοφμενα καλϊδια ι και μετατροπείσ, για
τθν καταγραφικι ςυνεδριάςεων τθσ μικροφωνικισ
εγκατάςταςθσ, των επιτραπζηιων μικροφϊνων
κακϊσ και των αςυρμάτων.

ΝΑΛ

Κεληξηθή κνλάδα κηθξνθσληθνύ ζπζηήκαηνο
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά
ςτο φυλλάδιο του είδουσ ι
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)



>= 80



Υποςτιριξθ πλικουσ ςυνδεδεμζνων
μικροφϊνων
Υποςτιριξθ πλικουσ καμερϊν με αυτόματο
ζλεγχο τουσ, ανάλογα με τθ ροι τθσ
ςυνεδρίαςθσ είτε άμεςα ςτθν Κεντρικι Μονάδα
είτε μζςω Video Switch
Υποςτιριξθ επζκταςθσ κεντρικισ μονάδασ
ςυνεδριακοφ, για τθν κάλυψθ μεγαλφτερου
αρικμοφ μικροφϊνων από τα ηθτοφμενα, ςε
μελλοντικι αναβάκμιςθ
Ταυτοποίθςθ και ψθφοφορία ςυνζδρων



Καταγραφι ιχου

ΝΑΛ



Διαχείριςθ τθσ ςυςκευισ μζςω οκόνθσ και
πλικτρων ι οκόνθσ αφισ
Διαχείριςθ τθσ ςυςκευισ μζςω λογιςμικοφ ΘΥ
με χριςθ ςειριακισ κφρασ (RS-232/USB) ι
διεπαφισ δικτφου IP
Κφρεσ

ΝΑΛ









>= 2

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ζξοδοσ ιχου XLR,
Σειριακι κφρα /
RJ45 για
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διαχείριςθ




Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει μία Κεντρικι
μονάδα μικροφωνικοφ ςυςτιματοσ ςτο
Μεγάλο Συνεδριακό του Διοικθτθρίου Ρ.Ε.
Θλείασ. Συγκεκριμζνα:
o Κα απεγκαταςτιςει τθν υπάρχουςα
μικροφωνικι εγκατάςταςθ από τουσ
χϊρουσ του Ρροεδρείου, των Συνζδρων
και του Δωματίου Ελζγχου)
o Κα εγκαταςτιςει τθ μία ηθτοφμενθ
«Κεντρικι μονάδα μικροφωνικοφ
ςυςτιματοσ» ςτο Δωμάτιο Ελζγχου
o Κα εγκαταςτιςει δφο μονάδεσ
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο προζδρου»
ςτο χϊρο του Ρροεδρείου
o Κα εγκαταςτιςει 6 μονάδεσ
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου»
ςτο Ρροεδρείο
o Κα εγκαταςτιςει 1 μονάδα
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου»
ςτθν εξζδρα ομιλθτι προεδρείου
o Κα εγκαταςτιςει 1 μονάδα
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου»
ςτθν εξζδρα ομιλθτι
o Κα εγκαταςτιςει 54 μονάδεσ
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου»
ςτα ζδρανα των ςυνζδρων
o Κα ςυνδζςει το ηθτοφμενο
μικροφωνικό ςφςτθμα με τθν θχθτικι
εγκατάςταςθ του Μεγάλου
Συνεδριακοφ, προςφζροντασ όλα τα
απαιτοφμενα καλϊδια και μετατροπείσ.
Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει μία Κεντρικι
μονάδα μικροφωνικοφ ςυςτιματοσ ςτο μικρό
ςυνεδριακό του Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ.
Συγκεκριμζνα:
o Κα απεγκαταςτιςει τθν υπάρχουςα
μικροφωνικι εγκατάςταςθ από τθν
τράπεηα ςυνεδριάςεων και από το
ικρίωμα του μικροφ ςυνεδριακοφ.
o Κα εγκαταςτιςει μία ηθτοφμενθ
«Κεντρικι μονάδα μικροφωνικοφ
ςυςτιματοσ» ςτο ικρίωμα του μικροφ
ςυνεδριακοφ
o Κα εγκαταςτιςει ζνα «Επιτραπζηιο
μικρόφωνο προζδρου» ςτθν τράπεηα
ςυνεδριάςεων
o Κα εγκαταςτιςει 15 μονάδεσ
«Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου»
ςτθν τράπεηα ςυνεδριάςεων
o Κα ςυνδζςει το ηθτοφμενο
μικροφωνικό ςφςτθμα με τθν θχθτικι
εγκατάςταςθ του μικροφ ςυνεδριακοφ,
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ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

προςφζροντασ όλα τα απαιτοφμενα
καλϊδια και μετατροπείσ.

Κνλζόια ήρνπ Μεγάινπ πλεδξηαθνύ
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Κονςόλα μίξθσ ιχου

ΝΑΛ

Είςοδοι μικροφϊνων XLR

>= 24

Είςοδοι XLR και 1/4 jack combo

>= 8

Ζξοδοι ιχου (XLR line-out)

>= 16

Ζξοδοσ ακουςτικϊν

ΝΑΛ

Ζωσ 40 είςοδοι καναλιϊν με DSP
(32 μονοφωνικά κανάλια ειςόδου
και 4 ςτερεοφωνικά κανάλια
ειςόδου)

ΝΑΛ

Λςοςτακμιςτισ 4 περιοχϊν για
κάκε κανάλι

ΝΑΛ

8 VCAs + 8 Mute groups

ΝΑΛ

Motorised faders

ΝΑΛ

4 προγραμματιηόμενα επίπεδα
εξαςκζνθςθσ (Fader Layers)

ΝΑΛ

Οκόνθ αφισ

ΝΑΛ

4
Matrix
mixes/busses
λειτουργία ςε mono ι stereo

με

ΝΑΛ

14 Aux-style Mix Busses, 6 από τα
οποία μποροφν να λειτουργιςουν
ςε mono ι stereo

ΝΑΛ

input, output, gain reduction and
status metering/monitoring

ΝΑΛ
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(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)
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Independent Main Mono/Centre
and Left/Right busses

ΝΑΛ

GEQ : 31Hz – 16KHz 1/3 octave

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα αντικαταςτιςει
τθν υπάρχουςα κονςόλα ιχου ςτο
δωμάτιο ελζγχου του μεγάλου
ςυνεδριακοφ
με
τθν
προςφερόμενθ. Ο Ανάδοχοσ κα
ςυνδζςει τθν προςφερόμενθ
κονςόλα με όλεσ τισ πθγζσ
ειςόδου
(μικρόφωνα
ςυνεδριακοφ, κ.α.) και με όλεσ τισ
εξόδουσ (ενιςχυτι και θχεία,
καταγραφικό, κ.α.), ϊςτε να
πραγματοποιοφνται τα ηθτοφμενα
ςενάρια χριςθσ μικροφωνικισ και
μεγαφωνικισ
εγκατάςταςθσ,
παρουςιάςεων κ.α.

ΝΑΛ

Κνλζόια ήρνπ κηθξνύ ζπλεδξηαθνύ
Ελάχιςτεσ
Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Κανάλια

Απαίτθςθ

(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ
ιςτοςελίδα
του
καταςκευαςτι, κλπ)
>= 16

Κφρεσ ειςόδου

Mic Input - XLR, Line Input - jack

Κφρεσ εξόδου

2 x XLR, Line Output – jack

Stereo headphone

ΝΑΛ

USB input

>= 2

USB output

>= 2

Ομαδοποιιςεισ

Απάντθςθ

4 MONO / 2 STEREO

Ο Ανάδοχοσ κα αντικαταςτιςει
τθν υπάρχουςα κονςόλα μικροφ
ςυνεδριακοφ BOKE GPL-1260 με
τθν προςφερόμενθ.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνδζςει τθν
προςφερόμενθ
κονςόλα
ςτθ
ηθτοφμενθ
μικροφωνικι
εγκατάςταςθ
μικροφ

ΝΑΛ
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ςυνεδριακοφ.
Ο Ανάδοχοσ κα ςυνδζςει τθν
προςφερόμενθ κονςόλα ςτθν
υπάρχουςα
μεγαφωνικι
εγκατάςταςθ (ενιςχυτι XTE PAR2250 και θχεία) του μικροφ
ςυνεδριακοφ.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα
απαιτοφμενα
καλϊδια
και
μετατροπείσ για τισ ανωτζρω
ηθτοφμενεσ
ςυνδζςεισ,
εξαςφαλίηοντασ
τθ
διαλειτουργικότθτα όλων των
θχθτικϊν ςυςτθμάτων του μικροφ
ςυνεδριακοφ.

ΝΑΛ

Μίθηεο πεγώλ AV

Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

Απαιτιςεισ

AV Switch για τθν ανακατεφκυνςθ καναλιϊν
Audio/Video.

ΝΑΛ

Είςοδοι FHD.

>=6

Οι ανωτζρω είςοδοι κα είναι HDMI ι κα
προςφζρονται με μετατροπείσ ειςόδου HDMI

ΝΑΛ

Ζξοδοι FHD

>=6

Οι ανωτζρω ζξοδοι κα είναι HDMI ι κα
προςφζρονται με μετατροπείσ εξόδου HDMI

ΝΑΛ

Ζξοδοι ιχου

>=6

Ανίχνευςθ ιδιοτιτων ροισ ειςόδου AV και
ιδιοτιτων ςυςκευϊν εξόδου και προςαρμογι
ςιματοσ ςτισ βζλτιςτεσ ρυκμίςεισ ανάλυςθσ

ΝΑΛ

Ζλεγχοσ
λειτουργίασ
ςυςκευισ
μζςω
πλικτρων, λογιςμικοφ ΘΥ Windows 10 ι
διεπαφισ Web

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει το video switch
ςτο δωμάτιο ελζγχου.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει και ςυνδζςει
δφο διακριτζσ γραμμζσ AV για μεταφορά
ςιματοσ Video και Audio από Φορθτό ΘΥ
μζςω διεπαφισ HDMI ςτο χϊρο του

ΝΑΛ
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Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο του
είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι,κλπ)
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Ρροεδρείου του Μεγάλου Συνεδριακοφ και ςε
ακριβείσ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τον
Ανακζτοντα μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει γραμμζσ Audio
και Video, ϊςτε τα ειςερχόμενα ςιματα να
οδθγθκοφν ανάλογα με τισ ρυκμίςεισ του AV
Switch (α) ςτον Ρροβολζα του Μεγάλου
Συνεδριακοφ, (β) ςτθ μεγαφωνικι του
Μεγάλου Συνεδριακοφ, (γ) ςτισ υπάρχουςεσ
δφο (2) οκόνεσ και ςτα υπάρχοντα δφο (2)
μεγάφωνα του Αικρίου, (δ) ςτα δφο AV Panel
του δωματίου ελζγχου, (ε) ςτο AV Panel του
Ρροεδρείου, (ςτ) ταυτόχρονα ςε όλα τα
ανωτζρω.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα απαραίτθτα
καλϊδια και μετατροπείσ για τθ διαςφνδεςθ
των προαναφερόμενων ςυςκευϊν.

ΝΑΛ

Οζόλε 75in κε επίηνηρε βάζε
Ελάχιςτεσ
Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ
Απαιτιςεισ

–

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ
–
Μοντζλο
–
Αναφορά ςτο φυλλάδιο του
είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα
του
καταςκευαςτι, κλπ)



Ζγχρωμθ οκόνθ



Διαγϊνιοσ



Ρραγματικά αποδιδόμενα χρϊματα



Ανάλυςθ



Λόγοσ αντίκεςθσ



Γωνία κζαςθσ (οριηόντια και κάκετα)

>= 175ο



Ενςωματωμζνα μεγάφωνα

2 x 10W



Κφρεσ ειςόδου

DVI-D, Display Port,
HDMI 2.0, HDCP2.2,
Stereo mini Jack, USB
2.0



Κφρεσ εξόδου

HDMI 2.0, Stereo mini
Jack



Τθλεχειριςτιριο



Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ
αρχείων πολυμζςων

LED
>= 75”
>= 16,7εκ.
>= 3840*2160 (4K UHD)
>= 4000:1

ΝΑΛ
MPEG-1/2/4, H.263,
H.264/AVC, UHD
H.264/AVC, VC-1, AVS+,
HEVC, JPEG, PNG, VP8,
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VP9, AC3


Ζλεγχοσ οκόνθσ μζςω κυρϊν



Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε
τοίχο
Ρροςφζρεται βάςθ ανάρτθςθσ ςε τοίχο

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τθν
προςφερόμενθ οκόνθ 75” με τθ βάςθ τθσ
ςε τοίχο του μικροφ ςυνεδριακοφ του
Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ και κα τθ
ςυνδζςει για λιψθ και αναπαραγωγι
ςιματοσ video από φορθτό ΘΥ με ςφνδεςθ
HDMI.
Το ςιμα HDMI του φορθτοφ ΘΥ, κα μπορεί
να οδθγείται ταυτόχρονα ςτθ ηθτοφμενθ
οκόνθ 75in και ςτο ηθτοφμενο ςτθν
τρζχουςα προκιρυξθ Projector.
Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει όλα τα
απαιτοφμενα καλϊδια ι και μετατροπείσ
ςιματοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω
λειτουργικότθτασ.

ΝΑΛ








RS232C, RJ45

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Οζόλε Πξνβνιήο 240x180 κε ηξίπνδν
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Απαιτιςεισ



Απαίτθςθ



Αναδιπλοφμενθ οκόνθ για χριςθ με
προβολζα/projector
Διαςτάςεισ (πλάτοσ x φψοσ)



Χρϊμα :



Ανάρτθςθ οκόνθσ από τρίποδο

ΝΑΛ



Τρίποδο ςτο οποίο κα αναρτθκεί θ
οκόνθ

ΝΑΛ

(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

ΝΑΛ
>= 240εκ. x 180εκ.
λευκό

ύζηεκα Δληζρπηή Ήρνπ
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
– Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Σφςτθμα ενιςχυτϊν ςτουσ οποίουσ
κα ςυνδζονται τα ηθτοφμενα ζξι (6)

ΝΑΛ
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(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

θχεία ςε πλιρθ ιςχφ.
Το Σφςτθμα Ενιςχυτϊν Ιχου
μπορεί να αποτελείται από ζναν
ζωσ και τρεισ ενιςχυτζσ.

ΝΑΛ

Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε 2Ω, 4Ω,
8Ω

ΝΑΛ

Επεξεργαςία ιχου DSP

ΝΑΛ

Είςοδοσ ιχου

XLR, 1/4"

Total Harmonic Distortion (THD)

<=0.5%

Οκόνθ λειτουργικισ κατάςταςθσ

ΝΑΛ

Εγγφθςθ

>= 2 ζτθ

Ο Ανάδοχοσ κα απεγκαταςτιςει
τον υπάρχοντα ενιςχυτι του
μεγάλου
ςυνεδριακοφ,
κα
εγκαταςτιςει
το
ηθτοφμενο
ςφςτθμα ενιςχυτϊν ςτο δωμάτιο
ελζγχου
του
Μεγάλου
Συνεδριακοφ του Διοικθτθρίου Ρ.Ε.
Θλείασ και κα το ςυνδζςει με τα
ηθτοφμενα ζξι (6) Θχεία.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνδζςει το
Σφςτθμα Ενιςχυτι Ιχου με όλα τα
ςιματα ειςόδου ιχου μζςω τθσ
Κονςόλασ
Ιχου
Μεγάλου
Συνεδριακοφ.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει τισ
ηθτοφμενεσ
ςυνδζςεισ
προςφζροντασ όλα τα απαραίτθτα
καλϊδια, extenders, adapters που
μπορεί να απαιτθκοφν για τθν
πλιρθ λειτουργία των ηθτοφμενων
ςυςτθμάτων.

ΝΑΛ

AV Panel-Monitor

Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

Απαιτιςεισ

AV Panel για τθν προβολι εικόνασ από το AV

ΝΑΛ
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Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο του
είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι,κλπ)

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

Switch
Διαγϊνιοσ

>=20in

Ανάλυςθ

>=1920x1080

Υποςτιριξθ χρωμάτων

16,7εκ.

Συχνότθτα ανανζωςθσ

60Hz

Κφρεσ

DP, HDMI

Ζξοδοσ ιχου

Headphones

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει δφο AV Panels
ςτο δωμάτιο ελζγχου και κα τα ςυνδζςει ςτο
Μίκτθ πθγϊν AV με το βζλτιςτο τρόπο για
τον ζλεγχο και διαχείριςθ των ροϊν video.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει όλα τα
απαραίτθτα καλϊδια και μετατροπείσ για τθ
διαςφνδεςθ
των
προαναφερόμενων
ςυςκευϊν.

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα AV Panel
ςτο χϊρο του Ρροεδρείου και κα το
ςυνδζςει ςτο Μίκτθ πθγϊν AV, ϊςτε το
Ρροεδρείο να παρακολουκεί άμεςα τθν
επιλεγμζνθ κεντρικι ροι video.

ΝΑΛ

2. ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 6 – ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
IP Camera
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ



Υποςτθριηόμενθ ανάλυςθ



Pan

>= 300°



Tilt

>= 100°



φκμιςθ μζςω δικτφου IP





Ραρακολοφκθςθ βίντεο μζςω ΘΥ
Windows 10 ι κινθτισ ςυςκευισ
Android μζςω δικτφου IP
Υποδοχι εςωτερικισ κάρτασ
αποκικευςθσ video Micro SD Card
Ρρωτόκολλα ςυμπίεςθσ video



Ενςωματωμζνο μικρόφωνο

ΝΑΛ



Ενςωματωμζνο μεγάφωνο

ΝΑΛ



Αμφίδρομθ επικοινωνία ιχου

ΝΑΛ



>= 1280 ×
720 @25fps

ΝΑΛ
NAI
>=32GB
ΝΑΛ
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(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι, κλπ)

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ



Επίτοιχθ εγκατάςταςθ

ΝΑΛ



Εγκατάςταςθ οροφισ

ΝΑΛ



Εγκατάςταςθ ςε ςθμείο που κα
υποδειχκεί ςτα γραφεία του
Διοικθτθρίου Ρ.Ε. Θλείασ

ΝΑΛ

L2 Gigabit Switch 48ζπξώλ PoE
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο φυλλάδιο του
είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

•

Μεταγωγζασ Ethernet Layer 2

ΝΑΛ

•

Λκριωματικοφ τφπου

1 RU

•

ΝΑΛ

•

48 κφρεσ Ethernet , ταχφτθτασ 10/100/1000Mbps
με χριςθ καλωδίων χαλκοφ κατθγορίασ UTP
Cat5e ι ανϊτερθσ
2 κφρεσ Ethernet, ταχφτθτασ 10/100/1000Mbps,
τεχνολογίασ χαλκοφ ι SFP (combo)
Ταχφτθτα διαμεταγωγισ δεδομζνων

>=100 Gbps

•

Μζγεκοσ πίνακα διευκφνςεων MAC: 8k εγγραφζσ

ΝΑΛ

•

256 ταυτόχρονα ενεργά VLANs

ΝΑΛ

•

Υποςτιριξθ PoE 802.3af και 802.3at και ςτισ 48
Gigabit Ethernet κφρεσ
Δυνατότθτεσ διαχείριςθσ:

ΝΑΛ

•

•





•

Με SNMP v3, HTTP/HTTPS και Telnet ι
SSH
Μεταφορά αρχείων ρυκμίςεων ι και
άλλων απαραίτθτων για τθ λειτουργία
του switch με πρωτόκολλα TFTP, SCP
Ενδεικτικά LEDs ανά κφρα

Υποςτθριηόμενα κατά τθν παράδοςθ
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ:
 Υποςτιριξθ VLAN / IEEE 802.1Q


ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ςυγχρονιςμόσ ϊρασ με χριςθ NTP ι
SNTP
Spanning Tree Protocol (STP) 802.1D

ΝΑΛ

ΝΑΛ



Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
802.1w
Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1s



LACP / IEEE 802.3ad

ΝΑΛ
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ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ



Μθχανιςμοί Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν (QoS)
/ IEEE 802.1p
Καταγραφι ςυμβάντων / Syslog

ΝΑΛ

ΝΑΛ



Λειτουργία αποδοτικοφ ενεργειακά
Ethernet / IEEE 802.3az
Μθχανιςμοί ελζγχου πρόςβαςθσ κυρϊν /
IEEE 802.1x
port mirroring



VLAN mirroring

ΝΑΛ



jumbo frames

ΝΑΛ



υποςτιριξθ access control list (ACL)

ΝΑΛ



Υποςτιριξθ GVRP

ΝΑΛ



διαχείριςθ Storm Control

ΝΑΛ





•

•

Το switch κα λειτουργεί ςτο τοπικό δίκτυο τθσ
Ρ.Ε. Θλείασ, το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με
δικτυακζσ ςυςκευζσ του καταςκευαςτι Cisco. Το
ηθτοφμενο switch για λόγουσ ομοιογζνειασ και
αποδοτικότθτασ διαχείριςθσ κα είναι του
καταςκευαςτι Cisco.
Εγγφθςθ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

Ζνα (1) ζτοσ

PTZ Conference Web Camera
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Απάντθςθ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)



Λειτουργία μετατόπιςθσ, κλίςθσ και ηουμ (Pan, Tilt
and Zoom)
o Μετατόπιςθ ±90°
o Κλίςθ ± 35°
o Ηουμ HD 10X

ΝΑΛ



Ανάλυςθ : Full HD 1080p, 30 καρζ το δευτερόλεπτο

ΝΑΛ



Αυτόματθ εςτίαςθ

ΝΑΛ



3 προεπιλεγμζνεσ κζςεισ κάμερασ, κακϊσ και
ενεργοποίθςθ αρχικισ κζςθσ

ΝΑΛ



Ζνδειξθ LED ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ
λειτουργίασ audio/video: λειτουργία ι ςίγαςθ ι
απενεργοποίθςθ

ΝΑΛ



Υποδοχι για τρίποδο

ΝΑΛ



Λειτουργία με τθλεχειριςτιριο

ΝΑΛ



Βάςθ για ςτιριξθ ςε τραπζηι ι ςε τοίχο με αλλαγι
φψουσ

ΝΑΛ
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Σφνδεςθ ςε ΘΥ με Windows 10 μζςω USB για χριςθ
με εφαρμογζσ τθλεδιάςκεψθσ ευρείασ αποδοχισ,
όπωσ Zoom, Google Hangouts Meet, Skype κ.α.



Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

ΝΑΛ

>= 1 ζτοσ

USB speakerphone
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ





Απόκριςθ ςυχνότθτασ θχείου
τουλάχιςτον για το εφροσ

140Hz 16kHz

Μικρόφωνο κάλυψθσ 360ο
o

ΝΑΛ

ςυχνότθτεσ Ευαιςκθςίασ μικροφϊνου
τουλάχιςτον για το εφροσ

50Hz 8kHz
ΝΑΛ

Επεξεργαςία ιχου :
o

(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι, κλπ)

ΝΑΛ

Θχείο HIFI audio
o



Απαίτθςθ

Μείωςθ κορφβου (Noise reduction)

ΝΑΛ

o



Μείωςθ θχοφσ/αντιχθςθσ (echo
canceller)
Σφνδεςθ ςε ΘΥ



Συμβατότθτα με ΛΣ

Windows
10



Σφνδεςθ με φορθτζσ ςυςκευζσ

Bluetooth



Διαλειτουργικότθτα με πλατφόρμεσ
τθλεδιάςκεψθσ ευρείασ χριςθσ, όπωσ : Skype,
Google Hangouts, Cisco κ.α.

ΝΑΛ
USB

ΝΑΛ

Windows Server 2019 Standard
Ελάχιςτεσ
Τεχνικζσ Απαίτθςθ
Απάντθςθ
Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ
(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά ςτο φυλλάδιο του είδουσ ι
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι, κλπ)
• Windows Server
ΝΑΛ
Standard 2019 (English)
• Αρικμόσ CPU ςτον
1
εξυπθρετθτι
6
• Αρικμόσ cores ανά CPU
Αζύξκαην εκείν Πξόζβαζεο
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ
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Απαίτθςθ

(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά
ςτο φυλλάδιο του είδουσ ι
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

Να διακζτει κφρα Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) RJ
45 θ οποία να ζχει δυνατότθτα για τροφοδοςία πάνω από
το Ethernet με βάςθ το πρότυπο 802.3af

ΝΑΛ
<=
15Watt

Μζγιςτθ κατανάλωςθ
Τεχνολογίασ Dual-band 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 με
δυνατότθτα ςυνολικισ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 1.3 Gbps

ΝΑΛ

Να διακζτει ξεχωριςτό radio για τθ λειτουργία WIDS/WIPS
με αυτόματθ ανίχνευςθ και απομόνωςθ των rogue Aps

ΝΑΛ

Να διακζτει Bluetooth Beacon

ΝΑΛ

Υποςτιριξθ SU-MIMO και MU-MIMO

ΝΑΛ

Υποςτιριξθ τεχνολογίασ MRC και Beamforming

ΝΑΛ

Υποςτιριξθ 20 και 40ΜΘz ςτα 2.4 Ghz και 20, 40 και
80ΜΘΗ ςτα 5GHz

ΝΑΛ

Υποςτιριξθ ζωσ 256 QAM ςτα 2.4GHz και ςτα 5GHz

ΝΑΛ

Υποςτιριξθ Packet aggregation

ΝΑΛ

Κερμοκραςία λειτουργίασ 0 ° - 40 °C

ΝΑΛ

Συμμόρφωςθ με RoHS

ΝΑΛ

Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά (οριςμζνα από τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά παρζχονται μόνο ςε ςυνεργαςία με
Ελεγκτι Λειτουργίασ Αςυρμάτου Δικτφου, ο οποίοσ δε
ηθτείται ςτθν παροφςα προκιρυξθ)
Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ από Cloud
Controller

NAI

Υποςτιριξθ VLAN tagging (802.1Q) and tunneling με χριςθ
IPSec VPN

NAI

Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων ςφνδεςθσ WEP, WPA, WPA2PSK, WPA2-Enterprise με χριςθ 802.1X

NAI

Υποςτιριξθ EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM

NAI

Υποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ TKIP και AES

NAI

Υποςτιριξθ PMK, OKC, και 802.11r

NAI

Δυνατότθτα
δικτφου (IP)

NAI

εφαρμογισ

πολιτικϊν firewall επιπζδου

Δυνατότθτα εφαρμογισ πολιτικϊν (traffic shaping) ςε
επίπεδο εφαρμογϊν.

NAI

Δυνατότθτα ανάλυςθσ και διαχείριςθσ ςτοιχείων RF

NAI

Εγγφθςθ
Διάρκεια εγγφθςθσ

>= 1 ζτοσ
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Δθηππσηήο A4 Laser Έγρξσκνο
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Απαιτιςεισ

•

Μζγεκοσ χαρτιοφ :

•

Τεχνολογία εκτφπωςθσ :

•

Τφποσ εκτφπωςθσ :

•

Αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ

•

Ταχφτθτα μονόχρωμθσ εκτφπωςθσ A4 ςε
μαφρο : >=20 ςελ/λεπτό μονισ όψθσ, >=
10 ςελ/λεπτό διπλισ όψθσ
Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ A4 :
>=20 ςελ/λεπτό μονισ όψθσ, >= 10
ςελ/λεπτό διπλισ όψθσ
Χρόνοσ μζχρι τθν πρϊτθ ςελίδα <= 12
δευτερόλεπτα
Μζγιςτθ ανάλυςθ εκτφπωςθσ ςε μαφρο
και ςε ζγχρωμο
Μζγιςτοσ μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν Α4

•

•
•
•
•

Απαίτθςθ

Α4, A5
Laser
Ζγχρωμθ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
>= 600 x 600 dpi
>= 40.000 ςελίδεσ

•

Συνιςτϊμενοσ μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν
Α4
Συνδζςεισ:

•

Τροφοδοςία χαρτιοφ από ςυρτάρι

•

Μθ αυτόματοσ τροφοδότθσ ενόσ φφλλου

•

Ζξοδοσ χαρτιοφ

•

Υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα

•

Εκτφπωςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ

ΝΑΛ

•

Να ςυνοδεφεται από ζνα (1) ςετ
εκτφπωςθσ
Να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί
αντικατάςταςθσ ι απόςυρςθσ του ι
εναλλακτικά να αποτελεί ενεργό προσ
πϊλθςθ προϊόν ςτθν ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι
Εγγφθςθ

ΝΑΛ

•

•

(Τφποσ – Μοντζλο – Αναφορά
ςτο φυλλάδιο του είδουσ ι
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)

>= 2.000 ςελίδεσ
LAN Ethernet
10/100/1000,
wireless
802.11b/g/n
>= 250 φφλλα
ΝΑΛ
>= 100 φφλλα
Windows 10

ΝΑΛ

>= δφο (2) χρόνια

Πνιπκεράλεκα Α3 Έγρξσκν
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ
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(Τφποσ – Μοντζλο –
Αναφορά ςτο
φυλλάδιο του είδουσ

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

ι ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του
καταςκευαςτι, κλπ)
Α. Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ
Αντιγραφι, εκτφπωςθ, ςάρωςθ



Λειτουργίεσ



Να είναι καινοφργιο (όχι εκκεςιακό,
μεταχειριςμζνο ι
ανακαταςκευαςμζνο κτλ.) και να
προςκομίηεται προσ απόδειξθ τοφτου
ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό (π.χ.
βεβαίωςθ καταςκευαςτι)

ΝΑΛ

Βαςικι μνιμθ ςυςτιματοσ

2GB



Hi-Speed USB 2.0,



Βαςικζσ διεπαφζσ



Λειτουργία διπλισ όψθσ για όλεσ τισ
λειτουργίεσ



Συμβατά Λειτουργικά ςυςτιματα

10/100/1000Base-TX Ethernet
Αυτόματθ
Windows 10 και νεότερο,
Windows Server 2012 και
νεότερο, Linux



Να πλθροί τουλάχιςτον μία από τισ
ακόλουκεσ προδιαγραφζσ κφκλου
εργαςιϊν:
o Μζγιςτοσ μθνιαίοσ κφκλοσ
εργαςιϊν
o Συνιςτϊμενοσ μθνιαίοσ
κφκλοσ εργαςιϊν
 Να αναφζρονται τα αναλϊςιμα που
απαιτεί (π.χ. toner, τφμπανο κτλ) και ο
χρόνοσ ηωισ τουσ (ςε ςελίδεσ)
 Να ςυνοδεφεται ζνα ςετ αναλϊςιμα
εκτφπωςθσ (μαφρο και τρία χρϊματα)
 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
εξοπλιςμοφ τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ
Β. Χειριςμόσ Χαρτιοφ



Βαςικι είςοδοσ χειριςμοφ χαρτιοφ



Ζξοδοσ χειριςμοφ χαρτιοφ

100.000 ςελίδεσ
10.000 ςελίδεσ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

By pass δίςκοσ 100 φφλλων, 2
δίςκοι δεφτερθσ ειςόδου 500
φφλλων, αυτόματοσ τροφοδότθσ
εγγράφων 100 φφλλων
Δίςκοσ 250 φφλλων
Bypass δίςκοσ: Α3-Α6



Υποςτθριηόμενα μεγζκθ μζςων

Δίςκοσ 1: Α4-Α5
Δίςκοσ 2: Α3-Α5

Γ. Λειτουργίεσ Αντιγραφισ
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Μζγιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ και
ζγχρωμθσ αντιγραφισ (Α4)
Μζγιςτθ ταχφτθτα μονόχρωμθσ και
ζγχρωμθσ αντιγραφισ (Α3)

>= 20 ςελίδεσ το λεπτό
>= 12 ςελίδεσ το λεπτό



Ανάλυςθ αντιγραφισ

600x600



Υποςτθριηόμενα μεγζκθ

Α3 – Α5



Μζγιςτοσ αρικμόσ αντιγράφων

9.999



υκμίςεισ ςμίκρυνςθσ/μεγζνκυςθσ
αντιγράφου
Δ. Λειτουργίεσ Εκτυπωτι



Μζγιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ και
ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (Α4)
Μζγιςτθ ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ και
ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ (Α3)



Ανάλυςθ εκτφπωςθσ



Τεχνολογία Εκτφπωςθσ



Εκτφπωςθ : PCL, PDF

25%-400%

>= 20 ςελίδεσ το λεπτό
>= 12 ςελίδεσ το λεπτό
600x600 dpi
Laser
ΝΑΛ

Ε. Ρροδιαγραφζσ Σαρωτι
Αυτόματοσ τροφοδότθσ
εγγράφων μονισ και διπλισ
όψθσ και επίπεδθ επιφάνεια



Τφποσ ςαρωτι



Ανάλυςθ ςάρωςθσ

>= 600x600 dpi



Ζγχρωμθ ςάρωςθ

ΝΑΛ



Μζγιςτθ ταχφτθτα ςάρωςθσ



Μζκοδοι αποςτολισ



Τφποσ αρχείου

45 εικόνεσ το λεπτό
(αςπρόμαυρεσ/ζγχρωμεσ)
ςε email, ςε φάκελο (SMB, FTP),
ςε USB
TIFF, JPG, PDF

ΣΤ. Εγκατάςταςθ




Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει,
ςυνδζςει ςτο δίκτυο IP και
παραμετροποιιςει το Ρολυμθχάνθμα
ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί ςτο
Διοικθτιριο τθσ Ρ.Ε. Θλείασ

ΝΑΛ

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει βαςικι
εκπαίδευςθ ζωσ δφο ατόμων ςτθ
χριςθ του πολυμθχανιματοσ
(φωτοαντιγραφι, εκτφπωςθ, ςάρωςθ
ςε τοπικό δικτυακό αποκθκευτικό
μζςο).

ΝΑΛ
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Φνξεηόο Η/Τ
Απάντθςθ
Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Απαιτιςεισ

Απαίτθςθ

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο

ΝΑΛ

Θ καταςκευι και θ ςυναρμολόγθςθ του ςυςτιματοσ
ζχει γίνει ςε εργοςτάςιο καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ
ISO 9001

ΝΑΛ

Ριςτοποιιςεισ και ςυμμόρφωςθ με πρότυπα:

ENERGY
STAR

Επιδόςεισ επεξεργαςτι τουλάχιςτο ίςεσ με αυτζσ ενόσ
Intel Core i5-10210U βάςει των μετρικϊν απόδοςθσ
όπωσ
τεκμθριϊνονται
ςτο
https://www.cpubenchmark.net

ΝΑΛ

Λικογραφία

<= 14nm

Thermal Design Power (T.D.P.) ςτθ βαςικι ςυχνότθτα
λειτουργίασ

<= 15W

Οκόνθ: 15.6” Full HD (1920x1080)

ΝΑΛ

Μνιμθ:

>= 8GB DDR4

Φπαρξθ ελεφκερθσ κζςθσ μνιμθσ RAM για μελλοντικι
αναβάκμιςθ:
SSD PCIe NVMe:

ΝΑΛ
>= 240GB

Κάρτα Γραφικϊν: Ενςωματωμζνθ ςτον επεξεργαςτι

ΝΑΛ

Ενςφρματο Δίκτυο: LAN 10/100/1000 RJ45

ΝΑΛ

Αςφρματο Δίκτυο: 802.11 b/g/n/ac

ΝΑΛ

Αςφρματθ Επικοινωνία: Bluetooth

ΝΑΛ

Κφρεσ Επικοινωνίασ USB 3.1 1θσ γενιάσ Type-C

>=1

Κφρεσ Επικοινωνίασ USB 3.1 1θσ γενιάσ Type-A

>=1

Κφρεσ Επικοινωνίασ USB 2.0

>=1

Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά: ζξοδοσ HDMI

ΝΑΛ

Ενςωματωμζνθ κάμερα με ανάλυςθ τουλάχιςτον HD
720p

ΝΑΛ

Ενςωματωμζνο μικρόφωνο

ΝΑΛ

Ιχοσ: Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου, κφρα για ακουςτικά

ΝΑΛ

Θχεία: Στερεοφωνικά θχεία

ΝΑΛ
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Ρλθκτρολόγιο: Ρλιρουσ Μεγζκουσ Ελλθνο-αγγλικό (US)
Ρλθκτρολόγιο

ΝΑΛ

Συςκευι Ειςόδου: Ρλθκτρολόγιο, Επιφάνεια Αφισ
(Touchpad)

ΝΑΛ

Card Reader: Αναγνϊςτθσ SD καρτϊν

ΝΑΛ

Μπαταρία

>=40Whr

Αξεςουάρ: Τςάντα μεταφοράσ

ΝΑΛ

Λειτουργικό Σφςτθμα

Windows 10
x64 Pro
Ελλθνικά

Λογιςμικό

Office Home
& Business
2019

Να υπάρχει ιςτοςελίδα του καταςκευαςτι με drivers
ςυςκευϊν για τα MS Windows λειτουργικά

ΝΑΛ

Να υπάρχει εργαλείο του καταςκευαςτι για λιψθ
ενθμερϊςεων
οδθγϊν
ςυςκευϊν,
εντοπιςμό
προβλθμάτων ι ειδοποιιςεισ που αφοροφν ςτθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ

ΝΑΛ

Εγγφθςθ

>= 1 ζτοσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Ρφργοσ, /……/20…..

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ

Αρικμ.Ρρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΘ
«Ρρομικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του
ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece –
Italy 2014-2020”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ …………………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α»

Στον Ρφργο ςιμερα τθν ……./……………/2020, θμζρα ………………………….. μεταξφ αφενόσ:
1. Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ που εδρεφει ςτον Ρφργο με ΑΦΜ
997824337, νομίμωσ εκπροςωποφμενθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Αντιπεριφερειάρχθ
Θλείασ, …………………………………………….. δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …….…….. (Φ.Ε.Κ. ……………….) απόφαςθσ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ άμεςα εκλεγμζνουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» και
αφετζρου
2.

Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμίασ «………………………………………….», που εδρεφει ςτθν …………, οδοφ

………………………………………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ………………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τθν κ.
…………………………………….. με Α.Δ.Τ. …………………., που ςτο εξισ κα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
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4. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
5. Τθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, όπου γίνεται θ
επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των
επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Λουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι
Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ
κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α
/19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
6. Τθν υπ’ αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τϋ Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
7. Τθν

αρίκμ.

ΡΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019

(ΦΕΚτ.Βϋ3722/08.10.2019)

απόφαςθ

περί

μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.
8. Τθν υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ οποία, αφοφ
ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου.
9. Το ότι το ευρωπαϊκό ζργο «CREATIVE@HUBs» με κωδικό MIS: 5041432 υλοποιείται ςτο πλαίςιο
του Διακρατικοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg V/A Ελλάδα-Λταλία 2014-2020»
και γίνεται με τθν ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ , του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Ρ.Α.) και τθσ Εκνικισ Συμμετοχισ των χωρϊν Ελλάδασ και Λταλίασ
(ΣΑΕΡ 301/6: 2019ΕΡ30160009).
10. Τθν υπ. αρικμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΡ) απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ &
Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ» του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
και υποβολισ προτάςεων εκ μζρουσ τθσ ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, κακϊσ
και του τρόπου υλοποίθςθσ τουσ (ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων) ςτο πλαίςιο του
διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 (πρόςκλθςθ ςτρατθγικϊν ζργων).
11. Τθν υπ’ αρικμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΛ8-ΓΔΞ) απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ
και Ανάπτυξθσ με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο CREATIVE@HUBS ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.), ΣΑΕΡ 301/6.

Σελίδα 93

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

12. Το εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου CREATIVE@HUBS κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των
δράςεων και τον αναλυτικό προχπολογιςμό τουσ.
13. Τθν από 20-08-2019 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου CREATIVE@HUBS
μεταξφ τθσ ΡΔΕ (επικεφαλισ εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
14. Τθν υπ’ αρικμ. ΡΔΕ/ΔΑΡ/122092/1354/25-05-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα: «Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Ρ.Δ.Ε. για τθν υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ
ςτρατθγικοφ

ζργου

«CREATIVE@HUBS

«Ολιςτικι

δικτφωςθ

δθμιουργικϊν

ΜμΕ

μζςω

ςυνεργατικϊν χϊρων δθμιουργικϊν επιχειριςεων (Holistic networking of creative industries via
hubs)» ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG
V AGREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όςο αφορά το πακζτο εργαςίασ 3 και τθ ςυνεργαςία με
το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ για τα πακζτα εργαςίασ 1,2,4,5,6».
15. Το υπ’ αρικμ. 170662/2573/06-08-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Θλείασ με το
οποίο διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Ρ.Ε. Θλείασ οι αναλυτικζσ περιγραφζσ –
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
16. Τθν με αρ. ………/2020 (ΑΔΑ : …………………………..) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ
ςχετικά με τθν «Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των
ορίων για τθν προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ
ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” –
Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020, προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
17. Τθν υπ.αρικμ……. /20……

(ΑΔΑ……………………..…..)

απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ

Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν προμικεια ειδϊν για τθν
ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Ρ.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 20142020”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ και 2) Τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω
διαγωνιςμοφ».
18. Τθν υπ’αρικμ………..διακιρυξθ…………….
19. Τθν υπ αρικμ. ……………./20….. (ΑΔΑ ………………….) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «……………………………………………………………….…….» Θ
απόφαςθ αυτι βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. ……………………………….. απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου .
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ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)
Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) τθν προμικεια των ειδϊν…………………… ςφμφωνα με τουσ
κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα,
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ……………………….διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (παράρτθμα
………………) που αναφζρονται ςε αυτιν και ςφμφωνα με τον πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ………………..
που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
……………………….. (……………………….€) , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και αντικακιςτά και υπεριςχφει
οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ, ζγγραφθσ ι προφορικισ.
ΑΘΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν προμικεια ……………………………………….., ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του
ποςοφ των ……………………………………. (……………………….……€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα
και με όςα αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ………………………το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 2:.
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, λιγει ςε τρεισ μινεσ και ςε κάκε
περίπτωςθ μετά τθν ποςοτικι-ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν.
AΘΟ 3:
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16.

ΑΘΟ 4:
ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι καλισ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’
αρικμ........................................Διακιρυξθ και τθν προςφορά του προμθκευτι.

Σελίδα 95

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα προμικειασ οριςμζνου κατακυρωκζντοσ είδουσ, ο
προμθκευτισ κα γνωςτοποιεί εγγράφωσ τθν αλλαγι ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και αρχικά θ
προμικεια κα ςυνεχίηεται από τον ανάδοχο με είδοσ διαφορετικό από το κατακυρωκζν, ίςθσ ι ανϊτερθσ
ποιοτικισ αξίασ, ςφμφωνα πάντα με τισ προδιαγραφζσ που ορίςτθκαν ςτθ διακιρυξθ, και ςτθν τιμι ςτθν
οποία είχε κατακυρωκεί το εν λόγω είδοσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ προμικεια του ςυγκεκριμζνου είδουσ
κα γίνεται από τον επόμενο ςτθ ςειρά προμθκευτι που μειοδοτεί ςτο εν λόγω είδοσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι καινοφρια και τελείωσ αμεταχείριςτα

ΑΘΟ 5:
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ


Ο οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι θ τεχνικι προςφορά κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαιτιςεισ
και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I

και με το κεφαλαιο «Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ» του

Ραραρτιματοσ V τθσ Διακιρυξθσ.


Οποιαδιποτε άλλα τυχόν ελαττϊματα ςτα παραδιδόμενα είδθ, αφοφ διαπιςτωκοφν από τθν
Υπθρεςία, δθμιουργοφν υποχρζωςθ του προμθκευτι για αντικατάςταςθ των ειδϊν αυτϊν

 Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

για

οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ των υλικϊν, που αφορά θ
παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ και
αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ


Τα είδθ πρζπει να παραδίδονται με τθ ςυςκευαςία του εργοςταςίου καταςκευισ, θ οποία πρζπει
να είναι κατάλλθλθ για τθ μεταφορά τουσ, ο δε προμθκευτισ κα ευκφνεται για τθν καλι ποιότθτα
και καταλλθλότθτα τθσ ςυςκευαςίασ, θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι μεταφορά των
ειδϊν μζχρι τον τόπο προοριςμοφ.



Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν, καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο
προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.



Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι απορρίψει κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ, αναφζρει ςτο
ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και γνωματεφει για το αν το είδοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.



Θ Επιτροπι ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ μπορεί ςε περίπτωςθ απόρριψθσ, ολικισ ι
μερικισ, τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ των υλικϊν να ηθτιςει αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, μζςα
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από αυτιν.
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν επιτροπι παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και
ςτουσ προμθκευτζσ.



Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ των υλικϊν, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρο 207
του Ν. 4412/2016



Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει
θ υπθρεςία. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον
ανάδοχο.



Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα είναι 30 θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία
τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ προσ τον προμθκευτι, με ευκφνθ και
ζξοδα του προμθκευτι.



Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ

προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν.

4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.


Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 203 του ν.4412/2016.



H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο
ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Θ επιτροπι παραλαβισ,
μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλo παραλαβισ του υλικοφ , ςφμφωνα
με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.



Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρου 208 του ν.4412/16.



Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μετά από κάκε τμθματικι παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται
ςτθν παράγραφο 6.1
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Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων.



Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.



Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν,
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.



Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.



Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 6:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ

1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι οι προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
υπ’αρικμ. …………………………………. διακιρυξθσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ υποδείξεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα ςε εκνικό
επίπεδο και εφόςον αυτά δεν υπάρχουν, ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο.
2. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν με
αρικμό ……………………..

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ………………………,

ποςοφ……………………………..€ (που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να
υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α)
3. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί και κα επιςτραφεί μετά τθν λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από
τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ .
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ΑΘΟ 7:
ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ- ΚΑΤΘΣΕΙΣ

Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα γίνει τμθματικά με τθν εξόφλθςθ όλου του ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
τμθματικισ παράδοςθσ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ
παραλαβισ), ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 200 «Τρόποσ πλθρωμισ - απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά για τθ πλθρωμι του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από τισ πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ διαδικαςία
εκκακάριςθσ δαπανϊν από τθν Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, των άρκρων 2 περ. 2
περ.5 και του άρκρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρκρο 2 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Βϋ969).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/94
και τισ διατάξεισ του άρκρου 64 παρ. 2αα, 2ββ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ167).
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται απ’ ευκείασ ςτο δικαιοφχο ι ςε αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι
με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου.
Από τθν αμοιβι του αναδόχου γίνεται παρακράτθςθ κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι για τισ δθμοςιεφςεισ ςτον
τοπικό τφπο ………………
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
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φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.
ΑΘΟ 8:
ΤΙΜΘ ΡΛΘΩΜΘΣ

Θ αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται μζχρι του ποςοφ των

……………………………………………………………….

(…………………€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ κα πλθρϊνει τθν αξία των παραδοτζων από τον προμθκευτι, …………………………………………..
ςε ΣΤΑΚΕΕΣ ΤΛΜΕΣ, ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ

……………. που αποτελεί

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτο πίνακα ιςχφουν κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παράταςθσ
αυτισ.
Στισ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται: τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ των ειδϊν ςτισ Δ/νςεισ και οι νόμιμεσ
κρατιςεισ.
ΑΘΟ 9:
ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΘΟ 10:
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΕΚΧΩΘΣΘ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δικαιοφνται να υποκαταςτακοφν από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω
ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, οφτε
επιτρζπεται από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι του όλου αυτισ χωρίσ τθν
γραπτι ζγκριςθ του αντιςυμβαλλόμενου.
ΑΘΟ 11
ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:


Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
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κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ. (Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)


Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων ςε περίπτωςθ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ ανωτζρω παραγράφου περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι
και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό
Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ
προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ
ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. Οι όροι τθσ παροφςασ
παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ θσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.



δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν



λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
AΘΟ 12:
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά
που κα προκφψει μεταξφ τθσ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΘΛΕΛΑΣ
και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θ οποία κα αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που
δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτον Ρφργο αρμόδια δικαςτιρια. Είναι
αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να
αναφφονται μεταξφ τουσ.
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2. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ ΕλλάδασΡεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ για οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ
προμικειασ των υλικϊν, που αφορά θ παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ και αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά
από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των
Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε το περιεχόμενο τθσ, υπογράφτθκε
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 4 (τζςςερα) όμοια αντίτυπα.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

……………… ………………
(υπογραφι & ςφραγίδα)
(Υπογράφονται, ανά φφλλο, από τον ανάδοχο και τα ……… (…………) πρωτότυπα αντίτυπα τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ και επιςτρζφονται ςτθν ανακζτουςα αρχι, όπου αφοφ υπογραφοφν, ανά φφλλο, το ζνα εκ εξ
αυτϊν επιςτρζφεται ςτθν επιχείρθςθ «..………….»

ΡΑΑΤΘΜΑ Α
ΡΙΝΑΚΑΣ/ΡΙΝΑΚΕΣ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

……………………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πφργοσ, ……………..
Αριθ. πρωτ: …………….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αρ.πρωτ: …………………………………….
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Γεν.Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ-Δ/νςθ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ /Τμιμα
Προμθκειϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ, μετά τθν υπϋ αρικμ.
…………………….. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ ΠΔΕ, προκθρφςςει ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την
ανακαίνιςη του ιςογείου του Διοικητηρίου τησ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative
industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προχπολογιςμοφ 189.261,20€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ειδϊν που κα εγκαταςτακοφν ςε χϊρο του ιςογείου του Διοικθτθρίου
τθσ Π.Ε. Ηλείασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Interreg V-A
Greece – Italy 2014-2020.
Στα πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα γίνει προμικεια επίπλων γραφείου, μονάδων κλιματιςμοφ, θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν, οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και λοιπϊν ειδϊν.
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ζξι (6) τμιματα.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι 152.630,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. (189.261,20 ευρϊ με το Φ.Π.Α.), και κα
βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ. Συγχρθματοδοτείται
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Π.Α.) και τθν Εκνικι Συμμετοχι των
χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ (ΣΑΕΠ 301/6: 2019ΕΠ30160009).
Κάκε προςφορά κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Προςφορζσ υποβάλλονται, για ζνα ι περιςςότερα τμιματα του διαγωνιςμοφ. Η τελικι επιλογι γίνεται με κριτιριο
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα.
Η διάρκεια του ζργου είναι από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ζωσ και για τρεισ μινεσ.
Δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Κωδικοί CPV : 39120000-9, 44112300-1,39110000-6,39717200-3,39710000-2,31523200-0,39515410-2, 44112200-0,
32320000-2, 30232110-8, 30237240-3, 32580000-2, 30232000-4, 30213100-6.
Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθν …………………………………….
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο τθν ……………………….
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο/χουσ ςφμφωνα με το αρκρ. 4
του Ν. 3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το αρκρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.ΣΔιαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο με το 2% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α.
Τα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθσ και
Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ (Α/Α/ υςτήματοσ :
…………), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπϋ αρικμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1924/Β/0206-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ:
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ ………………..
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν ………………………, ϊρα …:00.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ……………….. θμζρα ………….. και ϊρα ………..:00.
Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν τθν ……………….. θμζρα ………….. και ϊρα …:00 π.μ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο
Σφςτθμα.
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ για πλιρθ κςι ελεφκερθ πρόςβαςθ διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του
διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ: www.promitheus.gov.gr,
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr, ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diavgeia.gov.gr και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. Κάκε ςχετικι πλθροφορία κα παρζχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από 8.30 π.μ. ζωσ 14.30 μ.μ. ςτα τθλζφωνα 26213-60417,
26213-60425.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ

/9/2020

/9/2020

/9/2020

Δ. ΝΣΟΑ

. ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Κ. ΚΟΛΛΑΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

Έπγο ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη , ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (Ε.Τ.Π.Α.) και ηην Εθνική Σςμμεηοσή ηων σωπών Ελλάδαρ και
Ιηαλίαρ
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Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ. κ. Φίλια Ανδρζα, Μωραΐτθ Νικόλαο και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 6 αρικμοφσ από
κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και
αρικμϊν προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Αντωνοποφλου Ελζνθ, ΠΕ Περιβάλλοντοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Καραδθμιτρθ Φανι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Μπάςτα Ελζνθ, ΠΕ Κοινωνιολόγων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Βελλόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρωτής
Πρόεδρος
2. Λογοκζτθ Σερψιχόρθ, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Μιχαλοποφλου Αδαμαντία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).

ΑΔΑ: 63ΘΘ7Λ6-Ζ5Γ
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 219390/4634/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

1.

Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν

προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του
ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece –
Italy 2014-2020, προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
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2.

Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ, ιτοι:

Α) Σθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

3.

υγκροτεί τθν τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των

υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του ν.
4024/2011, θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Σακτικά μζλθ
1. Αντωνοποφλου Ελζνθ, ΠΕ Περιβάλλοντοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Καραδθμιτρθ Φανι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Μπάςτα Ελζνθ, ΠΕ Κοινωνιολόγων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Βελλόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρωτισ
Πρόεδροσ
2. Λογοκζτθ Σερψιχόρθ, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Μιχαλοποφλου Αδαμαντία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

