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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

την

προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, της
Δ/νσης Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των περιφερειακών
υπηρεσιών, για το έτος 2019.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκειμένου να προχωρήσει στην
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο, της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών, της Δ/νσης Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των
περιφερειακών

υπηρεσιών,

για

το

έτος

2019,

κατόπιν

πρόσκλησης

ενδιαφέροντος, και έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ Β’.
2.
Το αριθµ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας,
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4.
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5.
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 µε τι οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προµηθειών του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίζονται συναφή θέµατα.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει..
7.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε το οποίο σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς
και η συστηµατική ένταξη σε ενιαίο κείµενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού.
8.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..
9.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, µε την οποία
αναπροσαρµόστηκε το χρηµατικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την σύναψη σύµβασης,
σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10.
Την παράγραφο 19 το άρθρου 5 του Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) σύµφωνα µε την
οποία για ποσά έως 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ως «αρµόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. νοείται ο Περιφερειάρχης.
11.
Την υπ’ αρίθµ. 313/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσµάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών
τους, της 2ας Ιουνίου 2019 µε την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, που αναλαµβάνουν, επισήµως καθήκοντα την 1η Σεπτεµβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από
29-8-2019 πρακτικό ορκωµοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
12.
Την 143/2019 (10η Συνεδρίαση την 01.09.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο
175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με την υπ’ αρίθµ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαση του, ο
Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
13.
Την υπ αρίθµ. Π∆Ε/∆∆/258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τ΄ Υ.Ο.∆.∆./09-09-2019)
απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
14.
Την αρίθµ. Π∆Ε/∆∆/281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚτ.Β΄3722/08.10.2019) απόφαση
περί µεταβίβασης άσκησης αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγµένους Περιφερειακούς Συµβούλους.
15.
Την αρίθµ. 4/18-01-2019 (2η συνεδρίαση στις 21-01-2019, Α∆Α: ΨΟΤΘ7Λ6-∆ΣΚ)
Έγκριση του (Ο.Π.∆) Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
οικονοµικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. της Π.∆.Ε. µε την επωνυµία «Ίδρυµα
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠ∆∆ της Π.∆.Ε «Ίδρυµα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.∆. έτους 2019, της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας»
Την αρίθµ. 226/15-11-2018 (Α∆Α:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
16.
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ΠΣΕ µε θέµα «Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
2019».
17.
Την αρίθµ. 228/15-11-2018 (Α∆Α:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
ΠΣΕ µε θέµα «Έγκριση προϋπολογισµoύ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους 2019»
18.
Την υπ΄ αριθµ. Π∆Ε/∆Ο∆Ε/161245/10690/30-05-2019 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης
του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού-∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Π∆Ε.
19.
Την αρ. 365/28-06-2019 (Α∆Α:ΨΤ507Λ6-ΘΩ7) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής &
Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, περί έγκρισης αναγκαιότητας προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας στο ∆ιοικητήριο, της ∆/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών, της ∆/νσης Π/βαθµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς
και των Περιφερειακών Υπηρεσιών για το έτος 2019, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δαπάνης µέχρι του ποσού των 4.200,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
20.
Το αριθµ. ∆.Υ./11-10-2019 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας & Κίνησης Οχηµάτων ΠΕ Ηλείας, µε το οποίο µας διαβιβάστηκαν τα έγγραφα για τη διενέργεια της ανωτέρω
δαπάνης
Την αρ. πρωτ. 161510/10694/29-05-2019 απόφαση Α/Α 2378 (Α∆Α: 6ΡΕΑ7Λ6-ΛΧΓ)
21.
απόφαση δέσµευσης πίστωσης ποσού 6.200,00 ευρώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο ∆ιοικητήριο, της ∆/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών, της ∆/νσης Π/βάθµιας & ∆/βάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των
περιφερειακών υπηρεσιών, για το έτος 2019 και συγκεκριµένα, όπως περιγράφονται στον πίνακα
του Παραρτήµατος Α΄.
Ποσού µέχρι 4.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο
της προμήθειας, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
4.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κωδικός CPV : 31681410-0 & 31600000-2
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 03.072.1329.01.0001 του οικονομικού έτους 2019.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
μ.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) και δραστηριοποιούνται
νομίμως αδειοδοτημένα στο αντικείμενο της παρούσας.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αντικείμενο της προμήθειας καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στον
Πίνακα του Παραρτήματος Α΄.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

α) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
β) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
γ) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
δ) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/88-2016).
ε) Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.
στ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
ζ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσας.
η) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνία προσφορών.
ι) Είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
Β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει ενυπόγραφα τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με τον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, τα οποία θα
δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Γ) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς
και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ .
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων και θα
εξασφαλίζει επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την παρούσα.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή του συνόλου του ηλεκτρολογικού υλικού υπερβαίνει
τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
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Η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τις 4.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η κράτηση ποσοστού 0,06% επί της αξίας, υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή
Εξάρτησης Προδικαστικών Προσφύγων) και κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί των
νομίμων

κρατήσεων

ή/και

φόρου

εισοδήματος

ή

οποιαδήποτε

άλλη

τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και της
Σύμβασης (εάν απαιτείται), συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι τρείς επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο,
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Δ/νσης Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών, για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της τιμής στο σύνολο της
προμήθειας».
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Τεχνικών
προσφορών».
Εφόσον, οι Τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην
παρούσα, θα συνεχίσει η διαδικασία με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών»
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων
υλικών.
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από
τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, μετά από σχετική ειδοποίηση,
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τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη., τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
o Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
o Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
o Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω δικαιολογητικών :
 Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.
 Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση
που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για
την οποία ζητείται.
 Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη
ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

ΑΔΑ: Ψ75Χ7Λ6-ΠΔΝ

19PROC005911080 2019-11-26

3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να
είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και
Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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 (Οι ενώσεις
και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την οριστική
παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής. Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνουν εφάπαξ, το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία από την αναθέτουσα αρχή.
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7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα
Οικονομικού-Δημοσιονομικού

γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση

Ελέγχου,

από

συγκεκριμένο

ΚΑΕ

στον

οποίο

έχει

πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, ανά εφαρμογή μετά την έκδοση των
σχετικών πρακτικών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών μετά την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά
τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπής παραλαβής.
8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι
29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού, στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Πύργου, Μανωλοπούλου 47,
27131.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφερομένων, εφόσον το επιθυμούν στις 29-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
μ.μ..
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο Διοικητήριο, στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση :
www.pde.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2621 360417-415-425.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο προκηρυσσόμενος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

Λαμπτήρας τύπου LED σχήματος Tube T8 ισχύος 8-10W,
συνολικού μήκους 0,60m, ντουί λαμπτήρα G13, θερμοκρασία
χρώματος 4000K, ονομαστικής τάσης 220-240V, ενεργειακής
κλάσης Α+, ονομαστική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30000h,
βαθμός προστασίας IP20.

Τεμάχιο

250

2

Λαμπτήρας τύπου LED σχήματος Tube T8 ισχύος 14-18W,
συνολικού μήκους 1,20m, ντουί λαμπτήρα G13, θερμοκρασία
χρώματος 4000K, ονομαστικής τάσης 220-240V, ενεργειακής
κλάσης Α+, ονομαστική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30000h,
βαθμός προστασίας IP20.

Τεμάχιο

200

3

Λαμπτήρας οικονομίας PL 18W G24 (2 ακίδες) 4000Κ

Τεμάχιο

15

4

Λαμπτήρας οικονομίας PL 26W G24 (2 ακίδες) 4000Κ

Τεμάχιο

15

5

Λαμπτήρας LED ισχύος 8W/E27/R80/230V

Τεμάχιο

10

6

Λάμπα LED H/P 30W/4000K E27

Τεμάχιο

20

Τεμάχιο

50

Τεμάχιο

5

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ομάδα Α: Λαμπτήρες Φωτισμού

Ομάδα Β: Φωτιστικά
Φωτιστικό οροφής LED 18W-20W, ενδείκτ. Εξώτ. Διαμέτρου
1
Φ225, 4000Κ
Ομαδα Γ: Διακοπτικό υλικό
1

Διακόπτης μεσαίος Μ-A/P 10A Λευκός IP20

Ομάδα Δ: Υλικό Πινάκων
1

Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακός 2Χ40A τάσης ρεύματος 230/240V
50Hz , ρεύμα διαρροής 1ΔΝ=30mA

Τεμάχιο

3

2

Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακός 4x40A,τάσης ρεύματος 400V, ρεύμα
διαρροής 1ΔΝ=30mA

Τεμάχιο

5

3

Ασφάλεια αυτόματη 1P 20A 230V τύπου C

Τεμάχιο

10

Ομάδα Ε: Λοιπό Ηλεκτρολογικό Υλικό
1

Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,13mm 20m Λευκή 3Μ

Τεμάχιο

10

2

Πολύμπριζο 4 θέσεων με διακόπτη Λευκό 3m

Τεμάχιο

7

 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, να προέρχονται
από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384,
ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, BSI κλπ) προδιαγραφές, προκειμένου
να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
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 Οι λαμπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το
πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Ο τύπος λαμπτήρα, όπου
αναφέρεται είναι ενδεικτικός και μπορεί να είναι οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ίδιων ή
καλύτερων προδιαγραφών.
 Η προμήθεια των υλικών θα γίνει άπαξ, θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των αναφερόμενων ειδών ανέρχεται στο
ποσό των 3.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24% (812,90€) και συνολικά 4.200,00€.
 Οι τιμές των περιγραφόμενων ειδών διαμορφωθήκαν μετά από έρευνα αγοράς και αναλύονται
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές και δηλώνω υπεύθυνα
ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν κατ ελάχιστον τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ο προσφέρων
Ημερομηνία …./……/2019

………………………………….
(Σφραγίδα –Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,
Τμήμα Προμηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
:
………………………………………..………………………………………………..
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
……………………………….…….…………………………………………………..
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.
:
……………………………….………………..………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. :
………………………………….…………….………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ :
………………………………….………………….…………………………………..
Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 2019, ως ακολούθως:
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ομάδα Α: Λαμπτήρες Φωτισμού
Λαμπτήρας τύπου LED σχήματος Tube T8
ισχύος 8-10W, συνολικού μήκους 0,60m, ντουί
λαμπτήρα G13, θερμοκρασία χρώματος
1
4000K,
ονομαστικής τάσης 220-240V,
ενεργειακής κλάσης Α+, ονομαστική διάρκεια
ζωής τουλάχιστον 30000h, βαθμός προστασίας
IP20.
Λαμπτήρας τύπου LED σχήματος Tube T8
ισχύος 14 -18W, συνολικού μήκους 1,20m,
ντουί λαμπτήρα G13, θερμοκρασία χρώματος
2
4000K,
ονομαστικής τάσης 220-240V,
ενεργειακής κλάσης Α+, ονομαστική διάρκεια
ζωής τουλάχιστον 30000h, βαθμός προστασίας
IP20.
Λαμπτήρας οικονομίας PL 18W G24 (2 ακίδες)
3
4000Κ
Λαμπτήρας οικονομίας PL 26W G24 (2 ακίδες)
4
4000Κ
5
Λαμπτήρας LED ισχύος 8W/E27/R80/230V
6

Λάμπα LED H/P 30W/4000K E27

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τεμάχιο

250

Τεμάχιο

200

Τεμάχιο

15

Τεμάχιο

15

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

20

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο Α:

Αξία [€]
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Ομάδα Β: Φωτιστικά
Φωτιστικό οροφής LED 18W-20W ενδείκτ.
1
εξωτ. διαμέτρου Φ225, 4000K

Τεμάχιο

50
Σύνολο Β:

Ομαδα Γ: Διακοπτικό υλικό
1
Διακόπτης μεσαίος Μ-A/P 10A Λευκός IP20

Τεμάχιο

5
Σύνολο Γ:

Ομάδα Δ: Υλικό Πινάκων
Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακός 2Χ40A τάσης
1
ρεύματος 230/240V 50Hz , ρεύμα διαρροής
1ΔΝ=30mA
Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακός 4x40A,τάσης
2
ρεύματος 400V, ρεύμα διαρροής 1ΔΝ=30mA
3

Ασφάλεια αυτόματη 1P 20A 230V τύπου C

Τεμάχιο

3

Τεμάχιο

5

Τεμάχιο

10
Σύνολο Δ:

Ομάδα Ε: Λοιπό Ηλεκτρολογικό Υλικό
Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,13mm 20m
1
Λευκή 3Μ
2

Πολύμπριζο 4 θέσεων με διακόπτη Λευκό 3m

Τεμάχιο

10

Τεμάχιο

7
Σύνολο Ε:
Γενικό Σύνολο
Ομάδων Α, Β, Γ, Δ &
Ε:
Φ.Π.Α. 24%:
Σύνολο Α, Β, Γ, Δ & Ε
με ΦΠΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συνολικά προσφερόμενη τιμή όλων των ομάδων (Α-Β-Γ-Δ-Ε) να μην
υπερβαίνει τις 4.200,00€ με ΦΠΑ.

Πύργος, …………………. 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

