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Χρόνος Παράδοσης : Ο χρόνος ορίζεται µέχρι το τέλος του 2012 από την υπογραφή της
Σύµβασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/τΑ΄/2010) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 Αρµοδιότητες
οικονοµικής επιτροπής περιφερειών του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ 85/τΑ΄/2012).
2. Το Π.∆ υπ’ αριθµ. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
3. Το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 2513/τ΄Β/7-11-2011 περί ανάθεσης άσκησης τοµέων
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
4. Το Ν.∆ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»
(ΦΕΚ Α'204/19-7-1994)
5. Το Ν. 2286/95, «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων». Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α795)
«Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις»
6. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/95) .
7. Το Ν. 2513/2010 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων προµηθειών
(ΦΕΚ Α΄139/27-6-1997).
8. Το Π.∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,(ΦΕΚ
150/Α΄/10-7-2007).
9. Το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665ΕΟΚ»,
10.Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/3,0-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργου, προµηθειών και υπηρεσιών

11.Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών",
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005».
12. Το Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές»
13.Την 35130/739/11-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.
14. Την

υπ΄ αριθµ. 313 /22-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2012
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50699/2-12-2011 των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών.
15. Την υπ΄ αριθµ. 69 /5-4-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών .
16. Την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και την 1/2011
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
17. Την αριθ. 5948/390/2011 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας περί
ορισµού Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 421/Β/16-3-2011).
18. Τις αριθ. πρωτ. :127047/4765/22-05-2012 (Α∆Α: Β49Μ7Λ6-ΗΣΝ) και αριθµ.
πρωτ. 127034/4759/22-05-2012 (Α∆Α: Β49Μ7Λ6-7ΛΖ) αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης βάσει του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο
ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.
19. Την ανάγκη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων,
για τα δεκαπέντε αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας µέχρι 31-12-2012.

Προκηρύσσει
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την Προµήθεια Υγρών
Καυσίµων για τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Ο ∆ιαγωνισµός

θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας

και

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας .
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και µέχρι ώρας 10.00 π.µ. της 26ης Ιουλίου του 2012,
Ηµέρα Πέµπτη.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 12.00 π.µ. ώρα της ιδίας
ηµέρας στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας στο ∆ιοικητήριο (4ος όροφος).
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ
και αφορά την Προµήθεια Υγρών Καυσίµων για τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

ΑΡΘΡΟ 1
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί της µέσης
διαµορφούµενης εβδοµαδιαίας τιµής στην Περιφέρεια του ∆ήµου Πύργου, κατά την ηµέρα της
παράδοσης που θα διαπιστώνεται µε θεώρηση του σχετικού τιµολογίου από την ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Στοιχεία ή σχετικά έγγραφα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο
διαγωνισµό να ζητούν καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ∆/νση
∆ιοικητικού- Οικονοµικού (τµήµα Προµηθειών)

4ος όροφος ∆ιοικητήριο,

οικονοµική επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β) οι συνεταιρισµοί

χωρίς καµία

γ) οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ) οι κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ή σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Προσφορά υποβάλλεται στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό ,σε δύο (2)
αντίτυπα, θα είναι σφραγισµένη και συνταγµένη στην Ελληνική γλώσσα.
Η προσφορά αυτή πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη.
Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που πρέπει να
περιλαµβάνει, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.∆.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά:

•

Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής

•

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς

1. ΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

επί

ποινή

απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και

αποσφράγισης των

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών . Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
- Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής
και της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα

δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές ανά φύλλο.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών .
Οι

φάκελοι

των

οικονοµικών

προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές , δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του 118/2007 Π.∆/τος , µετά
από έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. Όσοι
δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του 118/2007, λαµβάνουν γνώση των

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά
του άρθρου 5α, 6,8, 8α, 9 και 18 του Π.∆. 118/2007 όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συµµετέχουν.
β. Να δηλώνεται ότι , µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι:
ί) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των

οικονοµικών

συµφερόντων

27.11.1995, σελ. 48), "

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

(EE

C

316

της

"

ίν) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α' 173) και
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α' 305),
ν) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (ο όρος αυτός τίθεται όταν η ΑΑ επιθυµεί να µην έχει
καταδικαστεί ο προσφέρων σε ποινικά κολάσιµη πράξη του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετική µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας)
νϊ) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί τη
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση νια κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, n ως άνω δήλωση αφορά κάθε
µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
γ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),
ε. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα, τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
ζ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού .
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
θ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20

του ιδίου Προεδρικού

.∆ιατάγµατος.
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο τους .
0 ι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07).
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως:
- το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και
των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
- Τεχνική υποδοµή , απασχολούµενο προσωπικό και δυνατότητα εκτέλεσης του
ζητούµενου έργου, ανεξάρτητα από την συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
-

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες

Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων , που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των
υλικών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων,
όταν απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
-

Ισολογισµό

τουλάχιστον των δύο (2) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο

υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, από τους οποίους να προκύπτει η οικονοµική κατάσταση
της επιχείρησης.
-

Κύκλο

εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα κύκλο εργασιών της για την

συγκεκριµένη εργασία που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, για τα τρία (3) προηγούµενα χρόνια.
- Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων ,
µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό
τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται , εάν ο
αποδέκτης είναι ∆ηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή,
εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προµηθευτή.
Επίσης ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά του θα υποβάλει και τις παρακάτω
∆ηλώσεις :

∆ήλωση ότι

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της διακήρυξης και των Τεχνικών

προδιαγραφών και τα είδη που θα παραδώσει θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τις Τεχνικές
προδιαγραφές
∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.
∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
∆ήλωση – βεβαίωση ότι τα προσκοµιζόµενα prospectus είναι αυθεντικά (όχι φωτοτυπηµένα).
∆ικαιολογητικά συµµετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά την
υποβολή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
∆ικαιολογητικά του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/2007
Ο συµµετέχων υποχρεούται: α) να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών
που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους
(πλήρης ∆/νση).
β) να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόµενο είδος σε
δικό του εργοστάσιο , υπεύθυνη δήλωση, του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο
θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν , µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση
της εν λόγω προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει
την υπεύθυνη δήλωση .
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις
απαράδεκτη.

θα απορρίπτεται ως

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του 118/2007 Π.∆/τος, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία σφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του 118/2007 Π.∆/τος :
Οι Έλληνες πολίτες:

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους,

κατά την ηµέρα διενέργειας του

διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 .
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της

περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις
της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 .
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007 , αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007 , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους ∆ιαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

των προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 ,εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο
διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό
ειδική εκκαθάριση.

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 .
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007

, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007 .
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις της
παρούσης , δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007, από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται

ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία
είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των προαναφερόµενων δικαιολογητικών συνιστά
λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του Π.∆. 118/2007 είναι περιοριστική.
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
προµηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν

µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης

κατά τον χρόνο

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 4
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο
που ορίζει η σύµβαση
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων
(σχετ. αρ. 26 του Π.∆. 118/2007) ή να µετατίθεται.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
νωρίτερα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριµελή επιτροπή της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας .
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού τελεί υπό την τελική έγκρισή µας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά θα γίνεται στον
προµηθευτή, µε τη προσκόµιση των κατωτέρω δικαιολογητικών και µέσα σε ικανό χρόνο
απαραίτητο για την έκδοση των οικείων ενταλµάτων πληρωµής από τις ενδιαφερόµενες
Υπηρεσίες.
α) Τιµολόγιο προµηθευτού
β) Κατάσταση δαπάνης
γ) Πρωτόκολλο παραλαβής και
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε την προσκόµιση τιµολογίου, θεωρηµένου από τη

∆.Ο.Υ. και πρωτοκόλλου παραλαβής.
Με την λήξη της σύµβασης, η Π.∆.Ε. δεν έχει υποχρέωση για καµία άλλη πληρωµή πλην των
αναφεροµένων, ενώ έγκειται στην διακριτική της ευχέρεια να προκηρύξει νέο διαγωνισµό
προµηθειών µε το ίδιο ή παρόµοιο προµηθευόµενο είδος σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 10
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακήρυξη του µειοδότη αυτός υποχρεούται να προσέλθει
στην Υπηρεσία και να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής
τους στην Τράπεζα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται
έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ- Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή νια ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την
διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η τιµή
θα δίνεται υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους χωριστά .
Στο Τιµολόγιο που θα κοπεί θα γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις. (Φόρος 1%)
Για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ
ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 12
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές ασκούνται ενώπιον των αρµοδίων οργάνων, σύµφωνα µε τις
∆ιατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄).
Σε περίπτωση µη σωστής τήρησης των όρων της σύµβασης, θα εφαρµοστούν οι κυρώσεις του
Π.∆. 118/07 ‘’Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου’’.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
www.ddo@ilia.pde.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ηλείας (Μανωλοπούλου 31 - Πύργος,
4ος όροφος, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26213-60417,415,425) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από
τις 8.30΄π.µ. έως τις 14.00΄µ.µ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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