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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 πνπ αθνξά ζηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο» ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/ η. Α΄/1994) πεξί «Αχμεζεο Απνδνρψλ Γεκνζίσλ
ππαιιήισλ ελ γέλεη, ζχλαςε δαλείσλ, ππφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη δεκηνπξγία ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο πζηεκαηηθήο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή (Άπινη
Σίηινη) θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3469/2006 (Φ.Δ.Κ. 131/Α’/28-06-2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν,
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

3. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/17-08-2010) πεξί «Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο».
4. Σν Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α’/30-09-2010) πεξί «Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηε χλαςε Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ
1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).

5. Σν Ν.3861/2010 πεξί «Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α-112).

6. Σν Ν.3907/2011 (ΦΔΚ 7/Β΄/26-01-2011) πεξί «Ίδξπζεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο».
7. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’/15-9-2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Ν.
4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α’/2012) πεξί «Δπηβνιήο θαη απφδνζεο θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 4013/2011(Φ.Δ.Κ. 204/η. Α/15.9.2011) πεξί «χζηαζεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (Πησρεπηηθφο θψδηθαο) –
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 2β
ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ λ. 4072/2012 (Φ.Δ.Κ. 86/Α/11.4.2012) θαη πιένλ αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.4146/2013 (Φ.Δ.Κ. 90/ Α/18.4.2013).

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222/Α/12.11.2012) πεξί «Έγθξηζεο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016».

10. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-05-2013) πεξί «Δζληθνχ πζηήκαηνο Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη
άιισλ δηαηάμεσλ».

11. Σν Ν.4172/2013 (ΦΔΚΑ167/23-07-2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».

12. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26-03-2014) πεξί «Γηνηθεηηθψλ Απινπζηεχζεσλ - Καηαξγήζεσλ,
πγρσλεχζεσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».

13. Σν Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) πνπ αθνξά ζηηο «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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14. Σνλ Ν.4375/2016 (ΦΔΚ 51/η.Α/03-04-2016 “Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο
Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο,
πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε
ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)»(L180/29.06.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία
δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.

15. Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116/Α’/03-06-1998) πεξί «Γηαδηθαζίαο ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο
πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ».

16. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α’/2005).

17. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α’/10-07-2007) πνπ αθνξά ζηνλ «Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

18. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α’/22-11-2010) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
19. Σν Π.Γ. 102/2012 (ΦΔΚ 169/Α΄/03-09-2012) πεξί «Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο
Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄).

20. Σν Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ 20/Α’/27-01-2015), πεξί «χζηαζεο θαη κεηνλνκαζίαο Τπνπξγείσλ,
κεηαθνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».

21. Σν Π.Γ. 69/2015 (ΦΔΚ 113/Α/21-09-2015) πεξί «Γηνξηζκνχ ηνπ Αιέμηνπ Σζίπξα ηνπ Παχινπ
Αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο ηνπ “πλαζπηζκνχ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο” (Τ.ΡΗΕ.Α.), σο
Πξσζππνπξγνχ».

22. Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α’/23-09-2015) πεξί «Γηνξηζκνχ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ
Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».

23. Σε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) κε Αξηζκφ 117/30-03-2009, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο.

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΔΚ 431/Β/07.05.1998) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη
εξγαζίεο».

25. Σελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/2010) Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ πεξί
«Αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».

26. Σελ ππ’ αξηζκ. Π1/2380/2012 (Φ.Δ.Κ. 3400/Β΄/20.12.2012) Κ.Τ.Α πεξί «Ρχζκηζεο ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ – Δζληθήο Άκπλαο – Δζσηεξηθψλ - Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ – Τγείαο –
Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε – Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.
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27. Σελ Απφθαζε κε αξηζκ. ΔΜ/2/178 (ΦΔΚ 1442/05-06-2014)

Σξνπνπνίεζεο ηεο ππ'αξηζκ.ΔΜ/1-

Β/89/3.9.2012 Απφθαζεο (ΦΔΚ 2420/η.Β'/3,9,2012) πεξί "Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ
Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην Γεληθφ Γηεπζπληή πληνληζκνχ, ηνπο Πξντζηακέλνπο
Γηεπζχλζεσλ, ην Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπο Πξντζηακέλνπο
Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο".

28. Σελ ππ’ αξηζκφ. ΣΠ1/8633 (ΦΔΚ Β΄/2885/30-12-2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ &
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γ/ληε Πξψηεο Τπνδνρήο».

29. Σελ ππ΄ αξηζκφ 16.1/770/16.02.2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Αλαλέσζεο γηα ηξία (3) έηε ηεο ζεηείαο ηνπ Παλαγηψηε Νίθα ηνπ Ζιία, ζηε
ζέζε ηνπ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο».

30. Σελ ππ΄ αξηζκ. Τ136/20.03.2015 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ πεξί «χζηαζεο ζέζεσλ
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ» (ΦΔΚ 389/21-03-2015/Β΄).

31. Σελ ππ΄ αξηζκ. 11.1/2166 Απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο»
(ΦΔΚ 781/Β/04-05-2015).

32. Σελ ππ’ αξ. πξση. ΣΠ1/533/19-01-2016 (ΑΓΑ: ΦΞΘΗ465ΦΘΔ-ΑΑΦ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο
Τπεξεζίαο

Πξψηεο

Τπνδνρήο,

πεξί

«χζηαζεο

-

πγθξφηεζεο

Δπηηξνπήο

Αμηνιφγεζεο

Πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο
ε

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016». Γηα ηελ παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αξκφδηα είλαη ε 3 Δπηηξνπή
Αμηνιόγεζεο.

33. Σελ κε αξηζκ. πξση.:ΣΠ1/530/19-01-2016 (ΑΓΑ: 7Ε47465ΦΘΔ-ΓΖΛ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληε ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε χζηαζε -πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016.

34. Σελ ππ’ αξ. πξση. ΣΠ1/531/19-01-2016 (ΑΓΑ: 6Σ62465ΦΘΔ-Ε5Σ) Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο
Τπεξεζίαο

Πξψηεο

Τπνδνρήο,

πεξί

«χζηαζεο

-

πγθξφηεζεο

Δπηηξνπήο

Παξαιαβήο

αγνξαδφκελσλ εηδψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016».

35. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Α/Α 146 - αξ. πξση. ΣΠ2/3311/22-03-2016 (ΑΓΑ:
6ΧΥΟ465ΦΘΔ-ΔΦ5) κε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 1.000,00€ (ρηιίσλ επξψ), γηα ηελ πιεξσκή
ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο, (Δηδηθφο Φνξέαο 07-450) Κ.Α.Δ. 1699 - νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, γηα ηελ πξνκήζεηα δχν
(2) ζπζθεπψλ ρεηξφο αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν εηζεξρνκέλσλ αηφκσλ ζην
θηίξην ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε Α/Α Έγθξηζεο 33357 ηεο Τ.Γ.Δ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Γηαγσληζκόο

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζκφ 15/2016

Αληηθείκελν

Πξνκήζεηα δχν (2) ζπζθεπψλ ρεηξφο αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ
αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν εηζεξρνκέλσλ αηφκσλ ζην θηίξην
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο

Κσδηθόο CPV

35124000-9 Αληρλεπηέο Μεηάιινπ

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

Υακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδνο άλεπ Φ.Π.Α.

Αλαζέηνπζα αξρή

Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο

Ηκεξνκελία αλνίγκαηνο
πξνζθνξώλ
Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ

Ζκ/λία : 24/05/2016 Ζκέξα : Σξίηε

Ώξα: 14:00κ.κ.

Ζκ/λία : 24/05/2016 Ζκέξα : Σξίηε

Ώξα: 13:00κ.κ.

Σόπνο απνζθξάγηζεο

Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Λεσθ. πγγξνχ 83, 11745,
Αζήλα, 1νο φξ., αίζνπζα ζπζθέςεσλ)

Αξκόδηα Δπηηξνπή γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ

Ζ 3ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (ΣΠ1/533/19-01-2016
Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο,
ΑΓΑ: ΦΞΘΗ465ΦΘΔ-ΑΑΦ)

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε

1.000,00€ κε Φ.Π.Α. 23%

Πξνϋπνινγηζκόο πνπ βαξύλεη

Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
εμφδσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, (Δηδηθφο
Φνξέαο 07-450) Κ.Α.Δ. 1699 – νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
{Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Α/Α 146 - αξ. πξση.
ΣΠ2/3311/22-03-2016 (ΑΓΑ:6ΧΥΟ465ΦΘΔ-ΔΦ5)}

Γηάξθεηα ηζρύνο πξνζθνξώλ

Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

Έσο 30 κέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο
ζηελ αλάδνρν εηαηξεία
Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο (Λεσθ. πγγξνχ 83, 11745,
Αζήλα)

Σόπνο παξάδνζεο πιηθώλ

Πιεξνθνξίεο

Κα. Βαζάινπ νθία - Μαξία, ππάιιεινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Σκήκαηνο (210-9285123) θαη θνο. Μηγάδεο Γεψξγηνο,
ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Λεηηνπξγίαο θαη πληνληζκνχ
Δπηρεηξεζηαθψλ Γξάζεσλ (210-9233107)
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ
1.

Αλαζέηνπζα Αξρή

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο / Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο

2.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξόζθιεζε έρνπλ:

• Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ,
• Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο,
• Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ.,
εθ΄ φζνλ πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθ ηνπ Νφκνπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ
ηεο Γηαθήξπμεο.
3. Οη πξνζθνξέο, ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηεο
ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε
αληηπξφζσπν ή αληηπξνζψπνπο ηνπο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιινπλ έγγξαθε
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο πξνο απηνχο θαη απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο.
4. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί εμήληα (60)
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν
ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ.
5. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξόζθιεζε:
• Όζνη δελ πιεξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.
• Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
• Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή
παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ
αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
• Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ
θπξψζεηο.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.

6. Αληηθείκελν Πξόζθιεζεο
Ι. Γεληθά
Ζ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο πνπ αλήθεη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία πξνκήζεηαο ζπζθεπψλ ρεηξφο,
αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, λα ππνβάιιεη ζρεηηθή πξνζθνξά βάζεη ησλ φζσλ
αλαθέξνληαη ζηα Κεθάιαηα Α, Β θαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. Οη ππνβιεζείζεο
πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αζθάιεηαο θαη θχιαμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ έιεγρν εηζεξρνκέλσλ αηφκσλ ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, κε
ζθνπφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζην θηίξην ζην νπνίν απηή
ζηεγάδεηαη, επί ηεο Λ. πγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα.
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ΙΙ. Σερληθή Πεξηγξαθή
Α. ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ

ΑΠΑΗΣΖΖ

πζθεπή Υεηξφο Αλίρλεπζεο Μεηαιιηθψλ
Αληηθεηκέλσλ

2 ΣΔΜΑΥΗΑ

1.

Ο αληρλεπηήο κεηάιισλ πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεινο
γηα
έιεγρν
αηφκσλ θαη
αληηθεηκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε
χπαξμεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπισλ,
εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη κε
ζηδεξνκαγλεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. ραιθφο,
ρξπζφο θ.ι.π.).

ΝΑΗ

2.

Ο έιεγρνο λα γίλεηαη εμ απνζηάζεσο ρσξίο
λα είλαη απαξαίηεηε ε επαθή κεηαμχ
ζπζθεπήο θαη αηφκνπ ή αληηθεηκέλνπ.

ΝΑΗ

3.

Να είλαη ηειείσο αθίλδπλνο γηα ηνλ ρεηξηζηή
θαη ηα ειεγρφκελα άηνκα, αθφκε θαη γηα
άηνκα
κε
θαξδηαθφ
βεκαηνδφηε,
εγθπκνλνχζεο θ.ι.π. θαζψο θαη γηα
πηζησηηθέο θάξηεο ή απνζεθεπηηθά κέζα
δεδνκέλσλ.
Σα
παξαπάλσ
λα
απνδεηθλχνληαη απφ επίζεκα έγγξαθα
αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ.

ΝΑΗ

4.

Ο θνξεηφο αληρλεπηήο κεηάιισλ λα
ηξνθνδνηείηαη
απφ
επαλαθνξηηδφκελε
κπαηαξία κε ζπλνιηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο
ηνπιάρηζηνλ 45 ψξεο.

ΝΑΗ

5.

Να ππάξρεη ελζσκαησκέλν ελδεηθηηθφ (LED)
θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο.

ΝΑΗ

6.

Σν πελίν ηεο αλίρλεπζεο λα έρεη ζρεδηαζζεί
γηα εχθνιν εληνπηζκφ ζέζεο ηνπ κεηάιινπ.
Δπίζεο, ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ λα είλαη
ακειεηέν ψζηε ε ζπζθεπή λα κε δεκηνπξγεί
παξεκβνιέο.

ΝΑΗ

7.

Ζ επαηζζεζία ηεο ζπζθεπήο λα είλαη
ξπζκηδφκελε ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα
ζηε δηάζεζε ηνπ ρεηξηζηή θαη λα εμαζθαιίδεη
αλίρλεπζε γηα λφκηζκα ησλ δχν (2) € ζηνλ
αέξα απφ απφζηαζε 12cm.

ΝΑΗ
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΑΠΑΗΣΖΖ
8.

Οη ελδείμεηο ζπλαγεξκφο/εξεκία λα είλαη
νπηηθέο θαη ερεηηθέο ή κφλν νπηηθέο θαηά
βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή. Ο ηφλνο ηνπ ερεηηθνχ
ζπλαγεξκνχ λα εμαξηάηαη απφ ηε κάδα ηνπ
πξνο αλίρλεπζε κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ.

ΝΑΗ

9.

Σν
ζπλνιηθφ
βάξνο
ηεο
ζπζθεπήο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κπαηαξηψλ)
λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 450
γξακκαξίσλ. Να δεισζνχλ νη δηαζηάζεηο θαη
ην βάξνο απηήο.

ΝΑΗ

10.

Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ βαιίηζα
αζθαινχο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο
θαζψο επίζεο θαη απφ θαηάιιειν θνξηηζηή
γηα ηελ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.

ΝΑΗ

11.

Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ην πξφηππν ISO 9001
θαη ε ζπζθεπή λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. Να
δεισζνχλ ηα standards θαηαζθεπήο κε ηα
νπνία ζπκθσλεί ην πξνζθεξφκελν είδνο.

ΝΑΗ

12.

Να έρεη ρνξεγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή
ζε θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο αζθάιεηαο
ζηελ Διιάδα ή/θαη ζην εμσηεξηθφ. Να
ππνβιεζνχλ ζηνηρεία
πειαηψλ
ζηνπο
νπνίνπο έρεη δηαηεζεί ην πξνζθεξφκελν
κνληέιν θνξεηνχ αληρλεπηή κεηάιισλ, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.

ΝΑΗ

13.

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο : α) Θεξκνθξαζία –10
έσο + 60 νC πεξίπνπ θαη β) Τγξαζία έσο
90% πεξίπνπ, ρσξίο ζπκπχθλσζε.

ΝΑΗ

14.

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν
(2) εηώλ γηα ηελ ζπζθεπή, απφ ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο.

ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ

ΝΑΗ

B. ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ηερληθήο εμππεξέηεζεο –
ζπληήξεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ κε άξηηα νξγαλσκέλν ζπλεξγείν θαζψο θαη
αληαιιαθηηθά θαη παξειθφκελα, γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
ζπζθεπψλ θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθψλ- αλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία (κέγηζηνο ρξφλνο 30 εκέξεο). ε πεξίπησζε πξνκήζεηάο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία καο
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εθηφο ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο, ε ρξέσζε ησλ αληαιιαθηηθψλ/εξγαζηψλ

επηζθεπήο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ επίζεκν
ηηκνθαηάινγν ηεο εηαηξείαο.
2. Ζ πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία, λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ,
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπζθεπψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ζηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη θάζε πξφβιεκα πνπ ζα εκθαλίδεη ε ζπζθεπή,
ρσξίο θακία ρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο ππεξεζίαο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνβιεπφκελε
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Θα πξέπεη λα δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ε δηάξθεηα
ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο πνπ παξέρεη ν θάζε ππνςήθηνο. Χο βιάβεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε
παξαπάλσ δέζκεπζε, δελ λννχληαη εθείλεο πνπ νθείινληαη ζηνλ θαθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο γηα παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ζα είλαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνηήζεσο εθ κέξνπο ηεο
Τπεξεζίαο. Ζ πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία, ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνηήζεσο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ
κεραλήκαηνο, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη ακέζσο κεηά ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ
πξνζεζκίαο, κε άιιν ηνπ ηδίνπ ή ίζσλ δπλαηνηήησλ ηχπνπ, κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ. Μεηά ηελ
ηξίηε επηζθεπή, εάλ εκθαληζζεί ε ίδηα βιάβε εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ, ε ζπζθεπή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε ηεο αληηθαηαζηάζεψο
ηεο κε άιιε θαηλνχξγηα.
Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχνληαη απφ θχιιν ζπκκνξθψζεσο
(βι. παξάγξαθν 6.II.Α) ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη λα αθνινπζείηαη ε ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε.
ε θάζε παξάγξαθν λα γξάθεηαη ε ιέμε «ΝΑΙ» φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη
θαιχπηεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαη γλσξίζκαηα.
2. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεχζεη δύν (2) άηνκα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ
ηελ Τπεξεζία ζηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη δύν (2) ηερληθνχο ηεο Τπεξεζίαο ζηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηήο, αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1)
εξγάζηκεο εκέξαο.
3. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ
Διιεληθή Γιψζζα, κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. Γηα θάζε ζπζθεπή
θαη παξειθφκελν, πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ιεπηνκεξέο πεξηγξαθηθφ θπιιάδην κε εηθφλεο πνπ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ζπζθεπήο, εθ’ φζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη
ζην ηερληθφ εγρεηξίδην. Τιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη κε απιή αλαθνξά ρσξίο πεξηγξαθή δε ζα
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα ζεσξείηαη φηη, δε πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. Όια ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ απφ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, ηα νπνία απαξαηηήησο λα
ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, γηα θάζε ηερληθή απάληεζε πνπ δεηείηαη απφ ηηο παξνχζεο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, λα δίδεηαη ζηελ ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ε παξάγξαθνο θαη ε ζειίδα
ηνπ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ ή ηνπ ηερληθνχ θπιιαδίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ πνπ θαιχπηεη ην
αληίζηνηρν ζεκείν ηεο απάληεζεο. Σα αλσηέξσ έληππα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη. ηελ
ηερληθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί, ζα πξέπεη επίζεο απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ε κάξθα,
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ην κνληέιν, ν ηχπνο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε Υψξα παξαγσγήο ηεο πξνζθεξφκελεο
ζπζθεπήο θαη ησλ παξειθφκελσλ ηεο.
4. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη.

7. Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ρίιηα επξώ (1.000,00€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θα ε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 07450 Κ.Α.Δ. 1699 – νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016. {Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Α/Α 146. - αξ.
πξση. ΣΠ2/3311/22-03-2016 (ΑΓΑ: 6ΧΥΟ465ΦΘΔ-ΔΦ5)}.
ύλνιν θξαηήζεσλ επί %
Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν:
 ΔΑΑΓΖΤ………………….0,10% (επί ηεο θαζαξήο αμίαο)
 ΥΑΡΣΟΖΜΟ……………….3% (επί ηνπ 0,10% ηνπ ΔΑΑΓΖΤ)
 ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ……….20% (επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνζήκνπ)
 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ…..4% (επί ηεο θαζαξήο αμίαο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη
βεβαίσζε, Ν.2198, αξ. 24/1994)

8. Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ
Ζκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε εκέξα Σξίηε 24/05/2016 θαη ώξα
14:00κ.κ.

9. Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Χο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ε 24/05/2016, εκέξα Σξίηε θαη έσο ώξα
13:00κ.κ.. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ
ηξφπνπο:
Α. Σαρπδξνκηθώο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία
Πξψηεο Τπνδνρήο ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ Σξίηε 24/05/2016 θαη ώξα 13:00κ.κ.
B. Με ηαρπκεηαθνξά /courier
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο
Τπνδνρήο ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ Σξίηε 24/05/2016 θαη ώξα 13:00κ.κ. θαη λα
θέξεη ππνρξεσηηθά παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ηελ
εκεξνκελία θαη ώξα παξαιαβήο.
- ηηο πεξηπηψζεηο Α θαη Β. ε απνζηνιή ζα γίλεη ζηε Γηεχζπλζε:
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο
πγγξνύ 83, Αζήλα 11745
Τπόςε: Πξνέδξνπ ηεο Γ΄ Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο
Σει.: 210-9285120
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Γ. Ιδηνρείξσο
Σν αξγφηεξν έσο ηελ Σξίηε 24/05/2016 θαη ώξα 13:00κ.κ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα
ρνξεγεζεί απφδεημε παξαιαβήο κε εκεξνκελία θαη ππνγξαθή απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ν νπνίνο παξαιακβάλεη ην θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Τπεξεζία δέρεηαη ην θνηλφ θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 09:0017:00 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο
πγγξνύ 83, Αζήλα 11745
Γξαθείν Πξσηνθόιινπ (1νο όξνθνο)
Σει.: 210-9285120
Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη ε εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ εκεξνκελίαο δε γίλεηαη απνδεθηή
ε ππνβνιή θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γε ιακβάλνληαη ππόςε:
α. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε θαμ,
β. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά,
γ. Πξνζθνξέο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα.

10. Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ:
Πάλσ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη γξακκέλα:
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ,
γ. Ο αξηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο,
δ. Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ,
ζη. Ζ έλδεημε: «λα αλνηρζεί κφλν απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ».
Ο θύξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
Υσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ
πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ρσξηζηφ, θιεηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ
έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά».
Α. Ο «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο», ζα πξέπεη λα
θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ελψ επηπιένλ πξέπεη επ’ απηνχ λα αλαγξάθεηαη θαη ν
αληίζηνηρνο ηίηινο πνπ λα δειψλεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα
εμήο :
1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνύ θαη ν λφκηκνο/νη
εθπξφζσπνο/νη ζα δειψλεη/λνπλ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο:
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 Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην



















άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 60/2007.
Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη επίζεο φηη δελ έρεη
θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε ή άιιε
αλάινγε δηαδηθαζία (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ).
Γελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ,
Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή ζηα κεηξψα ηνπ
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή φηη έρεη πξνβεί ζε
έλαξμε επηηεδεχκαηνο (γηα ηα θπζηθά πξφζσπα) θαη δηαζέηεη ζρεηηθή επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα.
Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο λα
πξνζθνκίζεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή
πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα.
Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηεο
ρψξεο.
Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη είλαη ζπλεπήο
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα
αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
πλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή.
Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ
ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο.
Θα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα
ηεζνχλ ππφςε ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξφζθιεζε θαη απνηεινχλ, θαηά
δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.
Δθρσξεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε δηθαίσκα πιήξνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ
εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ (ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, δηάζεζεο ζε
ηξίηνπο θιπ).

ε πεξίπησζε Νομικών προσώπφν ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινπλ:
 Οη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ.
 Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην Ννκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
 Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο.
 ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
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2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ζηελ νπνία ν λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ζα δειψλεη/λνπλ φηη:
 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο βεβαηψλεη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη θαηλνχξγηα,
ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη πιεξνχλ ζην
ζχλνιφ ηνπο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
 Έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα λα παξέρεη ηα είδε θαη ηηο
ππεξεζίεο ηερληθήο εμππεξέηεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνο ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
 Ζ πξνζθνξά ηνπο ηζρχεη γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 Όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή
βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ.
 Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή
θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο.
 Οπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο. Ζ κφλε απνδεθηή απάληεζε ζηνπο πίλαθεο
ζπκκφξθσζεο είλαη ην ΝΑΙ. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά δελ αμηνινγείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ
ππνςεθίνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν,
ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
3. Πίλαθα πκκφξθσζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ πεξίπησζε 6, II, A θαη ζα ζπληαρζεί
φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 6, II, Γ ηεο παξνχζεο.
4. Σα λνκηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.:
 ΦΔΚ ζχζηαζεο,
 Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη
κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ
(εθφζνλ ππάξρεη)
 ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ
 Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Δ.Π.Δ. πεξί
έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ
αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν
ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο
 Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ
B. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ.:
 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
 Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην
νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε
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πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ
πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο.
ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνβάιινπλ
ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη
κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο:
 Σα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπ
 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν: θαηαζέηεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.
E. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα θαηαζέζεη:
 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ
πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο).
 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο:
-ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη ζην Γηαγσληζκφ,
 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ:
-λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία,
-λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ
(θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,
-λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ
Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader),
-λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ,
-λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία επίζεο πξνζθνκίδεηαη) θνηλφο
εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην
Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Σ. Καη γηα ηα ηπρφλ ινηπά λνκηθά πξφζσπα, ηζρχεη φηη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο.
5. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ.
Σν Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη:
 Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή
εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
 Α.Δ., πλεηαηξηζκνί: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή
πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.
 Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ.: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο.
 Δλψζεηο /Κνηλνπξαμίεο: πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο.
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6.Έλνξθε βεβαίσζε
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα
θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην
αληίζηνηρν πεξηερφκελν. ηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα
δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε
ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο».
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Β. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο, θαη λα θέξεη ηηο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ελψ επηπιένλ πξέπεη επ’ απηνχ λα αλαγξάθεηαη θαη ν αληίζηνηρνο
ηίηινο, πνπ λα δειψλεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη:
Σελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο, ε νπνία ζα δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πξφηππν, πνπ βξίζθεηαη
ζην Παξάξηεκα 1. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ήηνη 1.000,00 επξώ κε ΦΠΑ.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ
ηνλ ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο.
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή αλά ηεκάρην πξνκήζεηαο, ζε ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ
θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ, άλεπ ΦΠΑ.
ΗΗ. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ, άλεπ Φ.Π.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη
θάζε είδνπο θξαηήζεσλ.
III. πλνιηθφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο.
(ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).
IV. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ πξνκήζεηαο κε Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ
ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ ηηκή πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζα είλαη ε ρακειφηεξε
πξνζθεξζείζα ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ, άλεπ Φ.Π.Α..

11. Γηαδηθαζία δηαγσληζκνύ
1. Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ εκέξα θαη ψξα αμηνιφγεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εμήο ζεηξά:
- Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
- Έιεγρνο ηερληθήο πξνζθνξάο
- Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
2. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, αλαθνηλψλεη κε
έγγξαθε εηδνπνίεζε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα θαη δεηάεη απφ ηνλ
ππνςήθην Αλάδνρν, εληφο δέθα (10) εκεξψλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
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θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ πεξίπησζε 14 ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
κεηνδφηε ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο εηζεγνχληαη ζρεηηθά πξνο ηo Γηεπζπληή ηεο
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, γηα ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
3. Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο εθδίδεη θαηαθπξσηηθή απφθαζε.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ έρεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηεπθξηλίζεηο ή νπνηνδήπνηε
έγγξαθν, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο θαηαηεζεηκέλεο πξνζθνξάο
ηνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ
ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.

12. Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο εηδώλ
Ζ κεηαθνξά – παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδφρνπ έσο 30 κέξεο απφ ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε, ζην θηίξην ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (Λεσθ. πγγξνχ 83, Σ.Κ. 11745, Αζήλα).

13. Παξάδνζε - Παξαιαβή αγνξαδνκέλσλ εηδώλ
Ζ παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε, κε κέξηκλα θαη
δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.
Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα παξαδνζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο
αγνξαδφκελσλ εηδψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, πξνο ηελ νπνία θαη
ζα επηδεηρζνχλ φιεο νη επηδφζεηο κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο
Τπεξεζίαο.
Καηά ηελ παξαιαβή λα δηελεξγεζνχλ νη παξαθάησ έιεγρνη :
α) Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ παξακνξθψζεσλ, θαθψζεσλ ηνπ
επηκειεκέλνπ ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο, ηεο πιεξφηεηαο
ησλ ηερληθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο πιεξφηεηαο απφ πιεπξάο εμαξηεκάησλ θαη
ηνπ θαηλνχξγηνπ ηνπ πιηθνχ.
β) Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο, πξνο δηαπίζησζε ηνπ θαλνληθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη
θαη ηελ δνθηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν Νν. 7 ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο.

14. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα
θαηαζέζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην «Φάθειν
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο»:
 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)




θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο

ππνρξεψζεηο ηνπ.
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ή
εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο
επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο ηπρφλ ηξίην πνπ ππνβάιεη ηνλ
Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο.

ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
 «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ».
 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
 Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ
 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη
λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά
ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε
ηνπ θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη. Ο θάθεινο πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά
ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζα
επηζηξέθεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί.










Γηεπθξηλίζεηο γηα ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ εθδίδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά,
πξνζθνκίδνληαη ηζνδχλακα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ή πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε
πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή
πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. ηελ
θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη ζρεηηθέο
λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν
εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο».
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ε
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ε
πξνζθφκηζε Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία.
Γηα ηηο Δλώζεηο / Κνηλνπξαμίεο:
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i. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά.
ii. Ζ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιεη Πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί
πξνο ηνχην απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξά.

15. Δπηινγή Αλαδόρνπ
Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο κε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, γηα ην ζχλνιν ησλ
ηεκαρίσλ, άλεπ Φ.Π.Α., εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, φπσο απηέο αλαιπηηθά
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο εθδίδεη απφθαζε νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη κε έγγξαθν ζηελ αλάδνρν εηαηξεία.

16. Σξόπνο πιεξσκήο
Ζ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζε επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο, κε ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ απφ
ηνλ ΚΑΔ 1699, Δηδηθφο Φνξέαο 07-450, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην Γεκφζην
Λνγηζηηθφ θαη γηα ην αλαινγνχλ πνζφ, κέζσ ηεο αξκφδηαο ΤΓΔ.
Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο,
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.
Ζ ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΟΛΟΒΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» www.diavgeia.gov.gr θαη ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr
Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηελ ππ’ αξηζκφ 15/2016, ΣΠ7/5246 απφ 06/05/2016, Πξφζθιεζε γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2)
ζπζθεπώλ ρεηξόο αλίρλεπζεο κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν εηζεξρνκέλσλ
αηφκσλ ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
ΟΝΟΜΑΙΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Α.Φ.Μ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Τ.
ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Π.1. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Π.1.

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για την Πρόσκληση 15/2016 της Τ.Π.Τ.

ΕΙΔΟ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟ ΤΜΦΩΝΟ
ΜΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΤΚΔΤΖ
ΥΔΗΡΟ
ΑΝΗΥΝΔΤΖ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ

ΝΑΙ □

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΣΕΜΑΧΙΑ

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ
ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΣΑ 2 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΑ
2 ΣΕΜΑΧΙΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΑ
2 ΣΕΜΑΧΙΑ

2

..…….……€

……………………€

…..…………..€

……..…………€

υνολική Προσφερόμενη τιμή για τα δφο (2) τεμάχια, χωρίς ΦΠΑ
(Αριθμητικώς):

..………………..€

υνολική Προσφερόμενη τιμή για τα δφο (2) τεμάχια, χωρίς ΦΠΑ
(Ολογράφως):
υνολική Προςφερόμενη τιμή για τα δφο (2) τεμάχια, με ΦΠΑ 23% (ή του
ΦΠΑ που αντιςτοιχεί) (Αριθμητικϊσ):

…….……………€

υνολική Προςφερόμενη τιμή για τα δφο (2) τεμάχια, με ΦΠΑ 23% (ή του
ΦΠΑ που αντιςτοιχεί) (Ολογράφωσ):
Σν πξναλαθεξφκελν είδνο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ «Σερληθή Πεξηγξαθή» ηεο 15/2016 δηαθήξπμεο
ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ησλ νπνίσλ έιαβα γλψζε γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη
πιήξσο.

………, ../../2016
ΦΡΑΓΙΔΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΗΜΕΙΩΗ: Όλα τα κενά να ςυμπληρωθοφν από τον
προςφζροντα ή το νόμιμο εκπρόςωπο του.
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σο ςφνολο του προχπολογιςμοφ τησ προκήρυξησ για τισ δφο (2) ςυςκευζσ χειρόσ ανίχνευςησ
μεταλλικϊν αντικειμζνων, ποςοφ 1.000,00 €, είναι δεςμευτικό. Η ανάθεςη τησ προμήθειασ του παραπάνω είδουσ θα γίνει
ςφμφωνα με τισ προςφορζσ των υποψηφίων και τα κριτήρια αξιολόγηςησ τησ παροφςασ προκήρυξησ. Η ςυνολική παραγγελία
προσ τον μειοδότη δεν πρζπει να ξεπεράςει το ανωτζρω ποςό.
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