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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Σμύρνη 24 Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 2360

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.: 2132025915 - 918
FAX.: 210-9358572
e-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Διακηρύσσει
Την με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), εις βάρος του
Κ.Α.Ε. 15.7135.0019 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» οικονομικού έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη
τιμή) ανά ομάδα προϊόντων και
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της
ανωτέρω προμήθειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΦΜ

997887336

Δ.Ο.Υ.

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

Πόλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

17121

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2132025918 & 915

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA NANOU
Ημερομηνία: 2018.10.25 10:41:23 EEST
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Φαξ

2109358572

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΒΙΚΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.neasmyrni.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη που
παρέχεται μέσω των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
στην διαδικτυακή πύλη www.neasmyrni.gov.gr καθώς και στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
1.2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαδικασία θα διεξαχθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16.
1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών
τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό
την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (27.04.2018 Προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του
Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ).
Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.Ε. 15.7135.0019 “Προμήθεια εξοπλισμού
βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης» του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την πλήρη και ολοκληρωμένη
λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Σινώπης 13.
Έπειτα από συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης, προσδιορίστηκε ο πλήρης
εξοπλισμός για την ολοκληρωμένη λειτουργία του Σταθμού (κατά είδος και κατά ποσότητες). Ο εξοπλισμός
αυτός και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της αριθ. 43/2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
Στην προαναφερθείσα Μελέτη, ορίζονται εννέα (9) Ομάδες, ως ακολούθως:
a/a

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (€)

1.

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ

5.330,00€

2.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

3.330,00€
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3.

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

1.325,00€

4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5.867,00€

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY

2.660,00€

6.

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ

11.080,00€

7.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

4.080,00€

8.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ

4.120,00€

9.

ΤΕΝΤΕΣ

2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

40.292,00 €
9.670,08 €
49.962,08 €

Τα υπό προμήθεια είδη, που περιέχονται στις προαναφερθείσες ΟΜΑΔΕΣ, ποσοτικά και ποιοτικά,
περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 43/2018 Μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και επαναλαμβάνονται στο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Σινώπης 13.
Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 39161000-8, 37524100-8, 39314000-6, 39710000-2, 39510000-0, 39522100-8.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα
προϊόντων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στην μελέτη
(τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων), η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής –
χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα προϊόντων.
1.4 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
-του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
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-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”.
-του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150).
-του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
-του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
-του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
-της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Παράλληλα, για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, λαμβάνονται υπόψη τα διαλαμβανόμενα
στα ακόλουθα έγγραφα:
• Η Υ.Α. 14053/ΕΥΣ1749/08 (ΦΕΚ 540/τ. Β΄/2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
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Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
• Η με αριθμ. 11/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «περί συγκρότησης Επιτροπών».
• Η με αριθμ. 79/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφονηπιακής φροντίδας.
• Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ) 18REQ003826393.
• Η με αριθμ. 108/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία α) αποφασίσθηκε η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης 13» β)
εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 43/2018 μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, συγγραφή
υποχρεώσεων» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και γ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης
του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού.
• Η λοιπή σχετική και άπτουσα του παρόντος Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . [η Α.Α. μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση]
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
1.6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα
και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 13η
Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’. Μετά την λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 18, Νέα
Σμύρνη, 3ος όροφος.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
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έλαβαν τα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, και αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1.7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1.7.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
α) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr]
β. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης.
δ. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, ως κάτωθι:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ».
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΛΜΟΣ».
ε. Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη: https://diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
στ. Η διακήρυξη καταχωρίσθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής:
http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Ανακοινώσεις → Προκηρύξεις → Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
1.7.2 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους.
1.8 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου και οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
2.

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»……………………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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3.
4.
5.

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ………………………………………...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
«ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»……………………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
«Τ.Ε.Υ.Δ.» ………………………………………………………………………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους, προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
Β της Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
1.1.1 Υποβολή φακέλου προσφοράς
1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ορισθείσα από τη διακήρυξη προθεσμία είτε (α) με
κατάθεσή τους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών είτε (β) με συστημένη
επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………..
για την προμήθεια : «……………….»
με Αναθέτουσα Αρχή …….
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς για τον διαγωνισμό στην οποία
αναφέρονται ο διαγωνισμός τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα
(μεμονωμένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
4. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις
και
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188).
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6. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής που προβλέπεται από τη διακήρυξη, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
7. Για προσφορές που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών σημειώνει στο πρακτικό την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα) που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
8. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
9. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
1.1.2 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
1.1.3 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και την παρούσα Διακήρυξη. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
1.1.4 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.
1.1.4.1. Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα που αφορούν στην
διαδικασία της δημόσιας σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1.1.4.2 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
1.1.4.3 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
1.1.4.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
1.1.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα 180 (εκατόν ογδόντα) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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1.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει σε
κάθε περίπτωση προσφορά:
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται από τη διακήρυξη.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων):
2.1.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα συντρέχει επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.1.2 α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.1.3 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.1.4 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2 β) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.1.5 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.1.6 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του N.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2 Αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά συμμετοχής
2.2.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις των λόγων αποκλεισμού και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2.2.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
2.2.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
2.2.4 Ασφαλιστική ενημερότητα όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες
όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.6 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει
την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
2.2.7 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
2.2.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός αν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν
τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά
του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
2.2.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Α. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
Β. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
Γ. Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την
18

18PROC003902808 2018-10-26
επαγγελματική διαγωγή του.
Δ. Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
Ε. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές)
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
Στ. Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.
2.2.10. α. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις
του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον
οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό μεγαλύτερο από 50%
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει
ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
2.2.11 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
2.2.12 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται οι ομάδες των ειδών για τα οποία
συμμετέχει στο διαγωνισμό.
2.2.13 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο.
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ.
κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο.
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα
πραγματοποιήσει.
- Η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προσφερομένων ειδών.
- Αναλυτική Κατάσταση των προσφερόμενων ειδών με την εμπορική ονομασία και την εταιρεία παραγωγής τους,
ψηφιακά υπογεγραμμένη.
- Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής του προϊόντος οφείλει να υποβάλλει Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα εξής :
α) για το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευά σει το υπό προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασής του και τα πλήρη
του στοιχεία (επωνυμία, Α.Φ.Μ. ταχ. δ/νση κ.λπ.).
β) του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παρασκευασθούν τα υπό προμήθεια είδη ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
υπεύθυνη δήλωση.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
2) Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην διακήρυξη. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας
δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
3) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.
4) Αν
σε
κάποια
χώρα
δεν
εκδίδονται
τα
πιστοποιητικά
ή
έγγραφα
των
παραγράφων ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί
µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη προσήκουσα
υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ'
οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές
της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων, καθώς
και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΥΠ. ΑΠ. 11389/1993 ΑΡΘΡΟ 16)
Μειοδότης για κάθε ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών, ανακηρύσσεται:
3.1 Αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε επίπεδο ΟΜΑΔΑΣ επί των τιμών του προϋπολογισμού της
μελέτης στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού.
3.2 Οι τιμές των προσφορών (μονάδος) θα αναγράφονται αριθμητικώς, θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα
περιλαμβάνουν πλέον της αξίας του προϊόντος:
-Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
-Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή.
-Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
3.3 Η διαμορφούμενη τιμή της κάθε ΟΜΑΔΑΣ, θα προκύπτει από την άθροιση των τιμών ανά προσφερόμενο είδος
και δεν επιτρέπεται να υπάρχει αρνητική έκπτωση σε επίπεδο ΟΜΑΔΑΣ.

3.4 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.5 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τους διαγωνιζόμενους από το Ν.Π.Δ.Δ. κατά
εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
3.6 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον
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διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
3.8 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.9 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.10 Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3.11 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε
και σε τυχόν παρατάσεις της.
3.12 Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η
διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά.
3.13 Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να
λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες
(πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να
προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό
αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του
προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
4.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
και τοποθετούνται σε έναν νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο, και
φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους
λόγους αποκλεισμού.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα
ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών δύναται να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία κοινoποιείται
με επιμέλεια αυτού στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που έχουν υποβάλει τις ισότιμες προσφορές.
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής,
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσοτέρων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή
προμηθευτή.
Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της
ποσότητας ή μέρος της,
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση
λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 - 20 ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις
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τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του1.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την
παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
5.2
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
6.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του
N. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και
με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής
αν η ένσταση γίνει δεκτή, εν μέρει ή εν όλω.
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7. ΣΥΜΒΑΣΗ
7.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
7.2 Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετική σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ.,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, (κατά τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 13 - Εγγυήσεις).
7.3 Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του
προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από το Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1 Η διάρκεια της Σύμβασης για την υλοποίηση της Προμήθειας, θα είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από
την ημέρα υπογραφής της.
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης αρμοδίου οργάνου.
10. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
10.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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10.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
10.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 5 & 6 της Διακήρυξης.
11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. το αντίστοιχο
χρηματικό ποσό.
11.2
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
11.3
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
11.4
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
11.5
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
11.6.α Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
τον ΦΠΑ.
11.6.β Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4.2 της Διακήρυξης.
11.6.γ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
11.1

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 27- 29)
12.1 Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα υπό προμήθεια είδη στον νέο Παιδικό Σταθμό που βρίσκεται στην
οδό ΣΙΝΩΠΗΣ 13, ολοκληρωμένα και έτοιμα προς λειτουργία.
12.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία, θα γίνεται με τις υποδείξεις
της υπηρεσίας και της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
12.3 Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
12.4 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάστασή τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης
προθεσμίας, το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.
12.5 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12.6 Αδικαιολόγητη υπέρβαση του χρονικού αυτού διαστήματος, η οποία διαπιστωμένα οφείλεται σε υπαιτιότητα
του προμηθευτή, οδηγεί στη επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.7 Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί του προϋπολογισμού της ανάθεσης.
12.8 Μετά από 20 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (Παραγ. 1, του άρθρου 27, τα Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ.).
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13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
13.1 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, με
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και μετά την
κατανομή δαπανών από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ & το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, από όπου χρηματοδοτείται η παρούσα Προμήθεια.
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
14.1 Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα του
διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από
την Αρμόδια Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.
15. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15.1 Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.,
αναρτάται δε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου Νέας Σμύρνης.
15.2 Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους (Ν. 3801/2009).
15.3 Η διακήρυξη αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη της
Αναθέτουσας Αρχής: http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Ανακοινώσεις→Προκηρύξεις→Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
15.4 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία
διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., από την υπάλληλο κ. Βίκυ Στασινοπούλου.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών 213 2025918 & 213 2025915.
16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
16.1 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16, Ν.
4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 60/07, της απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

17. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής έχουν
ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του
παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝ.

Α/Α
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Κρεμάστρες
Καναπές ανοιγόμενος
Συρταριέρα έπιπλο
Πλαστικά συρτάρια
Κρεβατάκια βρεφών (κούνιες)
Στρώμα ύπνου βρεφών
Τραπεζάκια βρεφών
Πάρκο βρεφών με στρώμα
Καρεκλάκια βρεφών
ασφαλείας

4
1
1
1
12
12
6
2
12

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΑΡΙΘ
Μ

30,000 €
250,000 €
120,000 €
100,000 €
120,000 €
120,000 €
50,000 €
180,000 €
100,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………………………Δ/ΝΣΗ
………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
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2
Α/Α

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΜΟΝ.

2.1 Πολυγωνία συναλλαγής
2.2 Σπιτάκι πλαστικό
2.3 Σύστημα ψυχοκινητικής
2.4 Στρώματα ψυχοκινητικής
2.5 Καβαλέτο ζωγραφικής
2.6 Πίνακες Εργασιών
2.7 Τροχήλατο κάστρο
2.8 Κουκλόσπιτο με έπιπλα
2.9 Εταζέρα με μουσικά όργανα
2.10 Τραμπάλα πλαστική
2.11 Πλαστική παιδική χαρά
2.12 Τρόλεϊ για εικαστικά υλικά
2.13 Παιχνίδια – βιβλία για βρέφη
2.14 Αφρώδη μαλακά δάπεδα
ΣΥΝΟΛΟ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜ
ΑΡΙΘΜ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
Η
ΜΟΝ
.
250,000 €
200,000 €
300,000 €
120,000 €
120,000 €
150,000 €
250,000 €
250,000 €
300,000 €
100,000 €
300,000 €
250,000 €
500,000 €
120,000 €

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………
Δ/ΝΣΗ……………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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3
Α/Α

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΜΟΝ.

Γραφείο
Έπιπλο φωτοτυπικού
Συρταριέρα τροχήλατη
Κάθισμα τροχήλατο
Αρχειοθήκη
Μεταλλικά ράφια
Τραπέζι αναμονής
Κάθισμα συνεργασίας
Μεταλλικές ντουλάπες
Κάθισμα συνεργασίας με
μπράτσα
Πολυθρόνα αναμονής
Πλαστική βάση H/Y τροχήλατη
Καλόγηρος με ομπρελοθήκη
Φαρμακείο
Κλειδοθήκη
Καλαθάκια αχρήστων γραφείου

1
1
1
1
1
2
1
6
1
2

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘΜ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ
120,000 €
60,000 €
60,000 €
80,000 €
80,000 €
50,000 €
60,000 €
40,000 €
80,000 €
60,000 €

2
1
1
1
1
2

80,000 €
50,000 €
30,000 €
50,000 €
15,000 €
10,000 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

:…………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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4

Α/Α
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΟΣ
Χύτρες ταχύτητας
Κατσαρόλες INOX
Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο
Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεσαίο
Σερβίτσιο φαγητού ένα σετ
Πιρούνια
Κουτάλια
Μαχαίρια
Ποτήρια νερού μελαμίνης
Κύπελλο νερού μελαμίνης
Μπολάκια σούπας μελαμίνης
Πιάτα βαθιά μελαμίνης
Πιάτα ρηχά μελαμίνης
Ποτήρια νερού γυάλινα
Κανάτες Γυάλινες – Πλαστικές
Πλάκα για κόψιμο λαχανικών
Σανίδα κοπής ψωμιού
Σανίδα κοπής κρέατος
Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι
Δίσκοι σερβιρίσματος μεσαίοι
Σαλατιέρες ανοξείδωτες
Κούπες γάλακτος
Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης
σετ
Ταψιά ορθογωνια
Ταψιά στρογγυλά
Σετ μαχαίρια κουζίνας (για
κρεας-ψάρι-κοτοπουλολαχανικά)
Σετ Σπάτουλες-κουτάλες
Ψωμιέρες επιτραπέζιες
μπαμπού
Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά
Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά
Λεκάνες κουζίνας INOX
Πιατέλες INOX
Μπρίκια καφέ INOX
Θήκη αλουμινόχαρτου &
μεμβράνης & χαρτί κουζίνας
Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες
Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ
Στεγνωτήρι πιάτων (Πιατοθήκη)
Σετ καφέ-ζάχαρη INOX
Σετ γυάλινα βαζάκια

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΜΟΝ.
1
1
1
1
1
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2
1
1
1
2
2
2
24
24

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟ
Μ
Σ
Σ
120,000 €
60,000 €
20,000 €
15,000 €
120,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
6,000 €
25,000 €
15,000 €
25,000 €
30,000 €
20,000 €
30,000 €
5,000 €
5,000 €

2
2
2

30,000 €
30,000 €
50,000 €

2
1

30,000 €
30,000 €

24
24
2
2
1
1

3,000 €
3,000 €
50,000 €
50,000 €
15,000 €
10,000 €

1
2
1
1
1

20,000 €
5,000 €
20,000 €
20,000 €
20,000 €
30
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μπαχαρικών
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78

Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτιπιπέρι
Βραστήρας νερού
Σκάλα αλουμινίου με 3
σκαλοπάτια
Σκάλα αλουμινίου με 6
σκαλοπάτια
Ψαλίδια INOX
Καρότσι σφουγγαρίσματος
Καλαθάκια απορριμμάτων
Δοχείο απορριμμάτων
τουαλέτας
Βούρτσες τουαλέτας
Σκούπα χόρτινη με κοντάρι
Σκούπα Πλαστική με κοντάρι
Σφουγγαρίστρα με κοντάρι
Φαράσι με κοντάρι
Μηχανισμοί καθαρισμού
τζαμιών
Γιο γιο
Πίνακες κλειδιά
Μίξερ
Λεμονοστύφτης
Ζυγαριά ρεύματος και
μπαταρίας
Ζυγαριά μπαταρίας
Τρόλεϊ ανοξείδωτο
Τραπέζι κουζίνας
Συσκευές Γκαζάκια
Μίξερ χειρός (Multi)
Αποχυμωτής
Τοστιέρα 4 θέσεων
Λεκάνες πλαστικές διάφορα
μεγέθη
Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων
αντικολλητικά τύπου TEFAL
Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές
Τρίφτες λαχανικών
Πυρέξ διαφόρων διαστάσεων
Πλαστικά μπολ ορθογ. με
σκέπασμα
Πλαστικά μπολ τετράγ. με
σκέπασμα
Πλαστικά μπολ στρογγυλά με
σκέπασμα
Σετ κουτάλες ξύλινες
Κουτάλια κομπόστας
Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ
Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι
Ανοιχτήρι Κονσέρβας

2

10,000 €

1
1

60,000 €
60,000 €

1

80,000 €

2
1
4
8

20,000 €
60,000 €
20,000 €
15,000 €

8
2
2
2
2
2

8,000 €
25,000 €
25,000 €
30,000 €
10,000 €
30,000 €

6
1
1
1
1

25,000 €
30,000 €
120,000 €
50,000 €
50,000 €

1
1
1
1
1
1
1
6

40,000 €
250,000 €
200,000 €
40,000 €
80,000 €
60,000 €
80,000 €
5,000 €

2

80,000 €

1
1
2
4

20,000 €
15,000 €
80,000 €
15,000 €

4

15,000 €

4

15,000 €

2
25
1
1
2

40,000 €
3,000 €
15,000 €
5,000 €
10,000 €
31
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4.79
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86

Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ
Γάντια – Πιάστρες ταψιών
Σουβέρ Σετ των 6 τεμ.
Σουπλά
Θερμόμετρα ψυγείου
Μπολ φρούτου μελαμίνη
Σετ 40 Μαγνητάκια ψυγείου
Αποστειρωτής μπιμπερό 6
θέσεων
4.87 Θερμαντήρας μπιμπερό
4.88 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά
4.89 Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ
4.90 Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με
κανάτα
4.91 Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός
4.92 Αναδευτήρα αυγών
4.93 Σετ τσέρκι διαφόρων μεγεθών –
σχημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

2
2
2
15
2
25
1
2

10,000 €
15,000 €
15,000 €
10,000 €
50,000 €
5,000 €
10,000 €
150,000 €

2
2
2
1

50,000 €
20,000 €
40,000 €
60,000 €

1
2
2

25,000 €
10,000 €
15,000 €

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

:…………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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5
Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ

5.1
Σιδερωτήριο Ρούχων
5.2
Ηλεκτρικό Σίδερο
5.3
Σιδερώστρα
5.4
Στεγνωτήριο Ρούχων
5.5
Πλυντήριο Ρούχων
5.6
Σκούπα σκόνης και νερού
5.7
Σκούπα Ηλεκτρική
5.8
Απλώστρα
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΤΙΜΗ
Α ΜΟΝ. ΜΟΝΑΔΟ ΑΡΙΘΜ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛ
Ο
Σ
1
1000,000 €
1
100,000 €
1
150,000 €
1
450,000 €
1
650,000 €
1
150,000 €
1
120,000 €
1
40,000 €

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

:…………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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6
Α/Α

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΜΟΚΕΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΜΟΝ.

6.1
6.2
6.3
6.4

Σετ Σεντόνια Κούνιας
Σετ Σεντόνια Κούνιας Φανελένια
Κουβέρτες πικέ κούνιας
Κουβέρτες βελουτέ ακριλικές
κούνιας
6.5 Παπλωματάκια κούνιας
6.6 Κουβερλί κούνιας
6.7 Επίστρωμα αδιάβροχο κούνιας
6.8 Σελτεδάκια για κούνιες
6.9 Προσόψια
6.10 Πετσέτες χεριών
6.11 Ποδιές κουζίνας
6.12 Παιδικές σαλιάρες
6.13 Ποτηρόπανα
6.14 Τάπητα μπάνιου
6.15 Τραπεζομάντηλα
6.16 Μαξιλαράκια κούνιας
6.17 Μαξιλάρια κρεβατιών
6.18 Μοκέτα m2
6.19 Στόρια μεταλλικά m2
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ

24
24
24
24

40,000 €
50,000 €
50,000 €
40,000 €

24
24
24
24
24
20
5
24
30
6
12
24
2
50
10

60,000 €
30,000 €
40,000 €
15,000 €
10,000 €
5,000 €
20,000 €
10,000 €
5,000 €
10,000 €
15,000 €
25,000 €
30,000 €
25,000 €
30,000 €

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΣΥΝΟΛΟ
Σ

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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7
Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕIOY
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΤΙΜΗ
Α ΜΟΝ. ΜΟΝΑΔΟ
ΑΡΙΘΜ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
Σ
7.1 Ψυγείο δίπορτο
1
800,0 €
7.2 Ψυγείο κατάψυξη μπαούλο
1
400,0 €
7.3 Ψυγείο μικρό
1
300,0 €
7.4 Αεραγωγός Φ20 Απορροφητήρα
4
20,0 €
m
7.5 Απορροφητήρας
1
500,0 €
Επαγγελματικός
7.6 Εστίες Μαγειρέματος-Φούρνος
1
2000,0 €
7.7 Επαγγελματικό Πλυντήριο
1
1200,0 €
Πιάτων
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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8
Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΜΟΝ.

8.1
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
8.2
Ηχητικό σύστημα
8.3
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
8.4
Εκτυπωτής
8.5
Φαξ
8.6
Αρμόνιο
8.7
Τηλεφωνικές συσκευές
8.8
Τηλεόραση
8.9
Φορητά CD player
8.10 Θυροτηλεόραση
8.11 Κουδούνι – Μπουτόν
8.12 Σύστημα συναγερμού
8.13 Πολύμπριζα
8.14 Πλαστικοποιητή
8.15 Μηχανή Σπιράλ
8.16 Φωτογραφική Μηχανή
ΣΥΝΟΛΟ

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛ
ΜΟΝΑΔΟ ΑΡΙΘΜ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Ο
Σ
700,000 €
350,000 €
250,000 €
20,000 €
400,000 €
1500,000 €
800,000 €
700,000 €
350,000 €
250,000 €
20,000 €
400,000 €
1500,000 €
800,000 €
700,000 €
350,000 €

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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9
Α/Α
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ΤΕΝΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ
Τεντόπανο m2
Βραχίονας (τεμαχ.)
Ηλεκτρικό μοτέρ (τεμάχ.)
Ζελατίνες m2
Κούρμπα με σκελετό m

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΤΙΜΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΝΟΛ
Α ΜΟΝ. ΜΟΝΑΔΟ ΑΡΙΘΜ
Ο
Σ
30
30,000 €
4
100,000 €
1
200,000 €
20
30,000 €
4
100,000 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ

2

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

3

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΧΟΡΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ

4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ-ΕΙΔΗ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY

6

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
5.330,00€

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ

3.330,00€
1.325,00€
5.867,00€
2.660,00€
11.080,00€
4.080,00€
7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
4.120,00€

8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚEYEΣ
2.500,00€

9
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΤΕΝΤΕΣ
40.292,00 €

9.670,08 €
49.962,08 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………
Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.:
2132025-825
FAX.:

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 28-06-2018
Αρ. Μελέτης : 43

/2018

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»

2132025-808

e-mail:
ivasilas@neasmyrni.gr
Αρμόδιος: Ηλίας Βασιλάς

ΜΕΛΕΤΗ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13.
Αφορά δε στην ίδρυση και λειτουργία ενός νέου τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του Σταθμού ΚΑΙ το Π.Δ. 99/2017, εκεί προβλέπεται να φιλοξενηθούν 24 βρέφη
και 80 νήπια. Εν όψει της ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου, προβλέπεται η υλοποίηση του αντικείμενου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13».
Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», από την οποία προσδιορίστηκε ο πλήρης εξοπλισμός για την ολοκληρωμένη
λειτουργία του Σταθμού (κατά είδος και κατά ποσότητες) όπως αυτός και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του
καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, συντάχθηκε το παρόν
οικονομικό τεύχος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προμήθεια του εξοπλισμού αυτού.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.962,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(24%).
Η υλοποίηση της Προμήθειας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ οικ. Έτους 2018 (Κ.Α. 15.7135.0019)
και χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Νέα Σμύρνη,
27/06/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.:
2132025-825
FAX.:

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 28-06-2018
Αρ. Μελέτης :

43 /2018

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΣΙΝΩΠΗΣ 13»

2132025-808

e-mail:
ivasilas@neasmyrni.gr
Αρμόδιος: Ηλίας Βασιλάς

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
α/α

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΗ
5.330,00€

1

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ

2

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

3

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY

6

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ

7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ

9

ΤΕΝΤΕΣ

3.330,00€
1.325,00€
5.867,00€
2.660,00€
11.080,00€
4.080,00€
4.120,00€
2.500,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

40.292,00 €

ΦΠΑ 24%

9.670,08 €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

49.962,08 €
Νέα Σμύρνη,
27/06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.:
2132025-825
FAX.:

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 28-06-2018
Αρ. Μελέτης :

43 /2018

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΣΙΝΩΠΗΣ 13»

2132025-808

e-mail:
ivasilas@neasmyrni.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αρμόδιος: Ηλίας Βασιλάς

Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝ. Τεμ.
ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ
Κρεμάστρες
4
Καναπές ανοιγόμενος
1
Συρταριέρα έπιπλο
1
Πλαστικά συρτάρια
1
Κρεβατάκια βρεφών (κούνιες)
12
Στρώμα ύπνου βρεφών
12
Τραπεζάκια βρεφών
6
Πάρκο βρεφών με στρώμα
2
Καρεκλάκια βρεφών ασφαλείας
12
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΟΣ

Πολυγωνία συναλλαγής
Σπιτάκι πλαστικό
Σύστημα ψυχοκινητικής
Στρώματα ψυχοκινητικής
Καβαλέτο ζωγραφικής
Πίνακες Εργασιών
Τροχήλατο κάστρο
Κουκλόσπιτο με έπιπλα
Εταζέρα με μουσικά όργανα
Τραμπάλα πλαστική
Πλαστική παιδική χαρά
Τρόλεϊ για εικαστικά υλικά
Παιχνίδια – βιβλία για βρέφη
Αφρώδη μαλακά δάπεδα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
30,000 €
250,000 €
120,000 €
100,000 €
120,000 €
120,000 €
50,000 €
180,000 €
100,000 €

250,000 €
200,000 €
300,000 €
120,000 €
120,000 €
150,000 €
250,000 €
250,000 €
300,000 €
100,000 €
300,000 €
250,000 €
500,000 €
120,000 €

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
120,000 €
250,000 €
120,000 €
100,000 €
1440,000 €
1440,000 €
300,000 €
360,000 €
1200,000 €
5330,000 €

250,000 €
200,000 €
300,000 €
120,000 €
120,000 €
150,000 €
250,000 €
250,000 €
300,000 €
100,000 €
300,000 €
250,000 €
500,000 €
240,000 €
3330,00 €
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Γραφείο
1
120,000 €
Έπιπλο φωτοτυπικού
1
60,000 €
Συρταριέρα τροχήλατη
1
60,000 €
Κάθισμα τροχήλατο
1
80,000 €
Αρχειοθήκη
1
80,000 €
Μεταλλικά ράφια
2
50,000 €
Τραπέζι αναμονής
1
60,000 €
Κάθισμα συνεργασίας
6
40,000 €
Μεταλλικές ντουλάπες
1
80,000 €
Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα
2
60,000 €
Πολυθρόνα αναμονής
2
80,000 €
Πλαστική βάση H/Y τροχήλατη
1
50,000 €
Καλόγηρος με ομπρελοθήκη
1
30,000 €
Φαρμακείο
1
50,000 €
Κλειδοθήκη
1
15,000 €
Καλαθάκια αχρήστων γραφείου
2
10,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Χύτρες ταχύτητας
Κατσαρόλες INOX
Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο
Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεσαίο
Σερβίτσιο φαγητού ένα σετ
Πιρούνια
Κουτάλια
Μαχαίρια
Ποτήρια νερού μελαμίνης
Κύπελλο νερού μελαμίνης
Μπολάκια σούπας μελαμίνης
Πιάτα βαθιά μελαμίνης
Πιάτα ρηχά μελαμίνης
Ποτήρια νερού γυάλινα
Κανάτες Γυάλινες – Πλαστικές
Πλάκα για κόψιμο λαχανικών
Σανίδα κοπής ψωμιού
Σανίδα κοπής κρέατος
Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι
Δίσκοι σερβιρίσματος μεσαίοι
Σαλατιέρες ανοξείδωτες
Κούπες γάλακτος
Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ
Ταψιά ορθογωνια
Ταψιά στρογγυλά
Σετ μαχαίρια κουζίνας (για κρεας-ψάρικοτοπουλο- λαχανικά)
Σετ Σπάτουλες-κουτάλες
Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού

120,000 €
60,000 €
60,000 €
80,000 €
80,000 €
100,000 €
60,000 €
240,000 €
80,000 €
120,000 €
160,000 €
50,000 €
30,000 €
50,000 €
15,000 €
20,000 €
1325,00 €

1
1
1
1
1
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2
1
1
1
2
2
2
24
24
2
2
2

120,000 €
60,000 €
20,000 €
15,000 €
120,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
2,000 €
6,000 €
25,000 €
15,000 €
25,000 €
30,000 €
20,000 €
30,000 €
5,000 €
5,000 €
30,000 €
30,000 €
50,000 €

120,000 €
60,000 €
20,000 €
15,000 €
120,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
48,000 €
12,000 €
25,000 €
15,000 €
25,000 €
60,000 €
40,000 €
60,000 €
120,000 €
120,000 €
60,000 €
60,000 €
100,000 €

2
1

30,000 €
30,000 €

60,000 €
30,000 €
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4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77

Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά
Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά
Λεκάνες κουζίνας INOX
Πιατέλες INOX
Μπρίκια καφέ INOX
Θήκη αλουμινόχαρτου & μεμβράνης &
χαρτί κουζίνας
Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες
Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ
Στεγνωτήρι πιάτων (Πιατοθήκη)
Σετ καφέ-ζάχαρη INOX
Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών
Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι- πιπέρι
Βραστήρας νερού
Σκάλα αλουμινίου με 3 σκαλοπάτια
Σκάλα αλουμινίου με 6 σκαλοπάτια
Ψαλίδια INOX
Καρότσι σφουγγαρίσματος
Καλαθάκια απορριμμάτων
Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας
Βούρτσες τουαλέτας
Σκούπα χόρτινη με κοντάρι
Σκούπα Πλαστική με κοντάρι
Σφουγγαρίστρα με κοντάρι
Φαράσι με κοντάρι
Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών
Γιο γιο
Πίνακες κλειδιά
Μίξερ
Λεμονοστύφτης
Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας
Ζυγαριά μπαταρίας
Τρόλεϊ ανοξείδωτο
Τραπέζι κουζίνας
Συσκευές Γκαζάκια
Μίξερ χειρός (Multi)
Αποχυμωτής
Τοστιέρα 4 θέσεων
Λεκάνες πλαστικές διάφορα μεγέθη
Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων
αντικολλητικά τύπου TEFAL
Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές
Τρίφτες λαχανικών
Πυρέξ διαφόρων διαστάσεων
Πλαστικά μπολ ορθογ. με σκέπασμα
Πλαστικά μπολ τετράγ. με σκέπασμα
Πλαστικά μπολ στρογγυλά με σκέπασμα
Σετ κουτάλες ξύλινες
Κουτάλια κομπόστας
Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ
Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι

24
24
2
2
1
1

3,000 €
3,000 €
50,000 €
50,000 €
15,000 €
10,000 €

72,000 €
72,000 €
100,000 €
100,000 €
15,000 €
10,000 €

1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
8
8
2
2
2
2
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2

20,000 €
5,000 €
20,000 €
20,000 €
20,000 €
10,000 €
60,000 €
60,000 €
80,000 €
20,000 €
60,000 €
20,000 €
15,000 €
8,000 €
25,000 €
25,000 €
30,000 €
10,000 €
30,000 €
25,000 €
30,000 €
120,000 €
50,000 €
50,000 €
40,000 €
250,000 €
200,000 €
40,000 €
80,000 €
60,000 €
80,000 €
5,000 €
80,000 €

20,000 €
10,000 €
20,000 €
20,000 €
20,000 €
20,000 €
60,000 €
60,000 €
80,000 €
40,000 €
60,000 €
80,000 €
120,000 €
64,000 €
50,000 €
50,000 €
60,000 €
20,000 €
60,000 €
150,000 €
30,000 €
120,000 €
50,000 €
50,000 €
40,000 €
250,000 €
200,000 €
40,000 €
80,000 €
60,000 €
80,000 €
30,000 €
160,000 €

1
1
2
4
4
4
2
25
1
1

20,000 €
15,000 €
80,000 €
15,000 €
15,000 €
15,000 €
40,000 €
3,000 €
15,000 €
5,000 €

20,000 €
15,000 €
160,000 €
60,000 €
60,000 €
60,000 €
80,000 €
75,000 €
15,000 €
5,000 €
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4.78
4.79
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.90
4.91
4.92
4.93

Ανοιχτήρι Κονσέρβας
Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ
Γάντια – Πιάστρες ταψιών
Σουβέρ Σετ των 6 τεμ.
Σουπλά
Θερμόμετρα ψυγείου
Μπολ φρούτου μελαμίνη
Σετ 40 Μαγνητάκια ψυγείου
Αποστειρωτής μπιμπερό 6 θέσεων
Θερμαντήρας μπιμπερό
Θερμόμετρα ηλεκτρονικά
Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ
Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα
Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός
Αναδευτήρα αυγών
Σετ τσέρκι διαφόρων μεγεθών –
σχημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

2
2
2
2
15
2
25
1
2
2
2
2
1
1
2
2

10,000 €
10,000 €
15,000 €
15,000 €
10,000 €
50,000 €
5,000 €
10,000 €
150,000 €
50,000 €
20,000 €
40,000 €
60,000 €
25,000 €
10,000 €
15,000 €

5867,00 €

5
5.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Σιδερωτήριο Ρούχων
1
1000,000 €

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Ηλεκτρικό Σίδερο
Σιδερώστρα
Στεγνωτήριο Ρούχων
Πλυντήριο Ρούχων
Σκούπα σκόνης και νερού
Σκούπα Ηλεκτρική
Απλώστρα

1
1
1
1
1
1
1

100,000 €
150,000 €
450,000 €
650,000 €
150,000 €
120,000 €
40,000 €

1000,000
€
100,000 €
150,000 €
450,000 €
650,000 €
150,000 €
120,000 €
40,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

20,000 €
20,000 €
30,000 €
30,000 €
150,000 €
100,000 €
125,000 €
10,000 €
300,000 €
100,000 €
40,000 €
80,000 €
60,000 €
25,000 €
20,000 €
30,000 €

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΜΟΚΕΤΕΣ
Σετ Σεντόνια Κούνιας
24 40,000 €
Σετ Σεντόνια Κούνιας Φανελένια
24 50,000 €
Κουβέρτες πικέ κούνιας
24 50,000 €
Κουβέρτες βελουτέ ακριλικές κούνιας
24 40,000 €
Παπλωματάκια κούνιας
24 60,000 €
Κουβερλί κούνιας
24 30,000 €
Επίστρωμα αδιάβροχο κούνιας
24 40,000 €
Σελτεδάκια για κούνιες
24 15,000 €
Προσόψια
24 10,000 €
Πετσέτες χεριών
20 5,000 €
Ποδιές κουζίνας
5
20,000 €
Παιδικές σαλιάρες
24 10,000 €
Ποτηρόπανα
30 5,000 €
Τάπητα μπάνιου
6
10,000 €

2660,00 €

960,000 €
1200,000 €
1200,000 €
960,000 €
1440,000 €
720,000 €
960,000 €
360,000 €
240,000 €
100,000 €
100,000 €
240,000 €
150,000 €
60,000 €
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6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

Τραπεζομάντηλα
Μαξιλαράκια κούνιας
Μαξιλάρια κρεβατιών
Μοκέτα m2
Στόρια μεταλλικά m2

12
24
2
50
10
ΣΥΝΟΛΟ

15,000 €
25,000 €
30,000 €
25,000 €
30,000 €

180,000 €
600,000 €
60,000 €
1250,000 €
300,000 €
11080,00 €
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7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞOΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕIOY
Ψυγείο δίπορτο
1
700,000 € 700,000 €
Ψυγείο κατάψυξη μπαούλο
1
350,000 € 350,000 €
Ψυγείο μικρό
1
250,000 € 250,000 €
Αεραγωγός Φ20 Απορροφητήρα m
4
20,000 €
80,000 €
Απορροφητήρας Επαγγελματικός
1
400,000 € 400,000 €
Εστίες Μαγειρέματος-Φούρνος
1
1500,000 €
1500,000
€
7.7 Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων
1
800,000 € 800,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
1
500,000 € 500,000 €
Ηχητικό σύστημα
1
300,000 € 300,000 €
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
1
500,000 € 500,000 €
Εκτυπωτής
1
150,000 € 150,000 €
Φαξ
1
100,000 € 100,000 €
Αρμόνιο
1
300,000 € 300,000 €
Τηλεφωνικές συσκευές
2
30,000 €
60,000 €
Τηλεόραση
1
400,000 € 400,000 €
Φορητά CD player
1
80,000 €
80,000 €
Θυροτηλεόραση
1
250,000 € 250,000 €
Κουδούνι – Μπουτόν
1
60,000 €
60,000 €
Σύστημα συναγερμού
1
800,000 € 800,000 €
Πολύμπριζα
4
30,000 € 120,000 €
Πλαστικοποιητή
1
100,000 € 100,000 €
Μηχανή Σπιράλ
1
100,000 € 100,000 €
Φωτογραφική Μηχανή
2
150,000 € 300,000 €
ΣΥΝΟΛΟ

TENTEΣ
30
30,000 €
4
100,000 €
1
200,000 €
20
30,000 €
4
100,000 €

Τεντόπανο m2
Βραχίονας (τεμαχ.)
Ηλεκτρικό μοτέρ (τεμάχ.)
Ζελατίνες m2
Κούρμπα με σκελετό m

4080,00 €

4120,00 €

900,000 €
400,000 €
200,000 €
600,000 €
400,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

2500,00 €

Νέα Σμύρνη,
27/06/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.:
2132025-825
FAX.:

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 28-06-2018
Αρ. Μελέτης :

43 /2018

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΣΙΝΩΠΗΣ 13»

2132025-808

e-mail:
ivasilas@neasmyrni.gr
Αρμόδιος: Ηλίας Βασιλάς
ΕΙΔΙΚΗ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1- Γενικά στοιχεία
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Σινώπης 13.

ΑΡΘΡΟ 2- Τεχνικές Προδιαγραφές
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης, αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, όπου αποτυπώνονται όλες οι
Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν τα προτεινόμενα υλικά, κατά
τη διενέργεια της δημοπράτησης της εν θέματι προμήθειας.
Τα αναγραφόμενα είδη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ετέθησαν συμβουλευτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».
ΑΡΘΡΟ 3. Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016) και η εκτέλεση της παρούσας
προμήθειας, υπάγονται στις διατάξεις των:
3.3.1

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3.3.2

του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013».

3.3.3

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3.3.4

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

3.3.5

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

3.3.6

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

3.3.7

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».

2

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3.3.8

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

3.3.9

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.

3.3.10 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
3.3.11 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
3.3.12 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες.
3.3.13 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
3.3.14 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
3.3.15 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
3.3.16 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
3.3.17 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
3.3.18 του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των
δήμων».
3.3.19 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
3.3.20 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Παράλληλα, για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, λαμβάνονται υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα
ακόλουθα έγγραφα:
•

Την Υ.Α. 14053/ΕΥΣ1749/08 (ΦΕΚ 540/τ. Β΄/2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
3
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•
•

Την με αριθμ. 11/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «περί συγκρότησης Επιτροπών».
Την με αριθμ. 79/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφονηπιακής φροντίδας.

ΑΡΘΡΟ 4. Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι:
• Η διακήρυξη.
• Η παρούσα μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων).
• Η προσφορά του αναδόχου.
• Τα τεχνικά στοιχεία και οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5. Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και στο πλαίσιο των όρων που θα καθοριστούν από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.962,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και η
υλοποίηση της Προμήθειας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. Έτους
2018 (Κ.Α. 15.7135.0019).
Η παρούσα προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»,
χρηματοδοτούνται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ και σε αυτήν θα περιλαμβάνονται η προσκόμιση, η τοποθέτηση, η
δοκιμή και η επίδειξη λειτουργίας και γενικά ό,τι προβλέπεται από τους κανόνες καλής εκτέλεσης της
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6. Σύμβαση
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος/οι να προσέλθει/ουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε
μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της
σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από το Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των
όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η διάρκεια της Σύμβασης για την υλοποίηση της Προμήθειας, θα είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα υπογραφής της.
ΑΡΘΡΟ 7. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του
ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ Δήμου Νέας Σμύρνης το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
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μετάφραση στην ελληνική.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές που θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούνται να καταθέσουν,
προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή των Συμβάσεων, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά
μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής κατασκευή
Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ
ΚΚΠΑ Δήμου Νέας Σμύρνης (Σινώπης 13).
Θα καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), τις ισχύουσες κρατικές
προδιαγραφές, καθώς και κάθε προδιαγραφή που δεν έχει περιληφθεί στη μελέτη αλλά είναι απόλυτα
αναγκαία για την ορθολογική χρήση των υπό προμήθεια ειδών.
Εφ' όσον η ποιότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει το αντίστοιχο είδος, αν η
υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, ή που πιθανόν επιβληθούν μέχρι το χρόνο παράδοσης των υλικών, καθώς και
με την πληρωμή και ασφάλεια των εργαζομένων.
ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα
λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
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ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του νέου Δ΄
Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ Δήμου Νέας Σμύρνης (Σινώπης 13) και σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπηρεσιακών και της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή
Παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάστασή τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης
προθεσμίας, το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.
Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Αδικαιολόγητη υπέρβαση του χρονικού αυτού διαστήματος, η οποία διαπιστωμένα οφείλεται σε υπαιτιότητα
του προμηθευτή, οδηγεί στη επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ημέρα
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί του προϋπολογισμού της ανάθεσης. Μετά από 20 ημέρες ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 14. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".
ΑΡΘΡΟ 15. Προσκόμιση Πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων
Οι Προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που ακολουθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, είναι απαράβατοι και η μη
συμμόρφωση με αυτούς οδηγεί στον αποκλεισμό της Προσφοράς.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:
• Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, ανθεκτικά, άριστης
ποιότητας, χωρίς φθορές και τυχόν αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
• Θα είναι σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα πληρούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τις προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης.
• Όλα τα προσφερόμενα είδη, θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε λειτουργία (ηλεκτρικές συσκευές κλπ.),
με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του Προμηθευτή.
• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή, θα συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος
προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης
και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.
•
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου
προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το
προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της
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Αναθέτουσας Αρχής.
Για τα υπό προμήθεια είδη, απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού), η προσκόμιση παραστατικών από όπου να
προκύπτει ότι αυτά είναι κατασκευασμένα και λειτουργούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ειδικότερα:
•

Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 1 : «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ» και στην ΟΜΑΔΑ
3: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ» θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη δυνατή
αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση
το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο και θα προσκομιστεί.
Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα
χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α Ζ35430 (ΦΕΚ 746/τ. Β’/22-04-2009) και στην Κ.Υ.Α Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395/ τ. Β’/14-07-2009).
Επιπρόσθετα και για τις ίδιες Ομάδες,
• Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία και από
υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:
15.4.1
Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου
από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η
χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη.
15.4.2 Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι
τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
15.4.3 Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α
Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746/τ. Β’/22-04-2009).
• Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, τα οποία θα έχουν
στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού,
ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία πρέπει επιπλέον των
παραπάνω αναφερομένων στοιχείων να προσκομιστούν:
15.4.4 Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη
κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000.
15.4.5
Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου – που
ταυτίζεται με το προσφερόμενο – εξετάσθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και βρέθηκε
σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
• Επιπλέον, για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 3: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ»,
επιπλέον των προαναφερομένων, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από
αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN
ISO 527-1, ΕΛΟΤ EN ISO 527-2, ΕΛΟΤ EN ISO 527-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14073-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 14073-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14074, ΕΛΟΤ
ΕΝ 1335-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1335-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1335-3, ΕΝ 13761, κ.λ.π. ή ισοδύναμα αυτών.
• Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 2: «ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» θα είναι γνωστού
κατασκευαστικού οίκου, σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και
νήπια, θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και για τα οποία
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θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών.
• Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 5: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» θα είναι
κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου
ισοδύναμου και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό
συμμόρφωσης.
•

Για το είδος «Παπλωματάκια κούνιας» της ΟΜΑΔΑΣ 6: «ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΜΟΚΕΤΕΣ» καθώς και για την
επένδυση των στρωμάτων της ΟΜΑΔΑΣ 1, θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ ώστε να προκύπτει
ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς
ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.
• Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 7:
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου, θα φέρουν σήμανση CE για την
οποία θα προσκομιστεί το σχετικό Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και θα πληρούν τα κριτήρια του συστήματος
HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ.
• Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ 8: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» θα είναι
γνωστών κατασκευαστικών οίκων που θα διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή
άλλου ισοδύναμου και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό
συμμόρφωσης.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σε όποια Ομάδα και αν αναφέρονται, θα πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.
• Τα είδη που περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες ΟΜΑΔΑ 4: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ», ΟΜΑΔΑ 5: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ», ΟΜΑΔΑ 7: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ», ΟΜΑΔΑ 8: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και ΟΜΑΔΑ 9: «ΤΕΝΤΕΣ» όπου δεν
αναφέρεται στις προδιαγραφές ο ελάχιστος χρόνος εγγύησής τους, ο προμηθευτής δεσμεύεται με Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν.1599/1986 να παρέχει εγγύηση δύο (2) ετών.
Νέα Σμύρνη,
27/06/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ 13»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΒΡΕΦΩΝ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ

1.1 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Κρεμάστρα με κορνίζα για φωτογραφίες και διπλά άγκιστρα από κόντρα πλακέ η μασίφ ξύλο χρωματισμένα.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 100x28 cm
1.2 ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ
Κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένος με υφάσματα υψηλής ποιότητας
και αντοχής σε διάφορα χρώματα με αποσπώμενο υφασμάτινο κάλυμμα.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διάσταση : 180x60x40 cm Ανοιχτός : 180x145x11 cm
(απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΟ
Συρταριέρα 30 θέσεων κατασκευασμένη από MDF 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης σε χρώμα φυσικού ξύλου και
ράφια συρτάρια χρωματιστά. Θα έχει Κορνίζα για φωτογραφία. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο
φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα είναι χρωματιστά. Τα συρτάρια, αντί για πόμολο θα έχουν
τρυπημένη χουφτίτσα για ασφάλεια των παιδιών.
Οι άκρες του να είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διάσταση : 150x40x147 cm
1.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Σκελετός από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση μελαμίνης σε φυσικό χρώμα ξύλου. Πλαστικά κουτιά υψηλής
ποιότητας σε διάφορα χρώματα με απεριόριστη αντοχή στην χρήση. Ενισχυμένοι τροχοί για εύκολη μετακίνηση.
Διάσταση : 104x47x77 cm Κουτιά μεσαίου μεγέθους
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1.5 ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ
Κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ξύλο σε φυσικό χρώμα και έχει την δυνατότητα να τοποθετείται διώροφο.
Ο πάτος να αποτελείται από πήχες για να αερίζεται το στρώμα. Επιπλέον χαρακτηριστικά αναγράφονται στο
Άρθρο 1.1
Διαστάσεις : 135x65x90 cm (απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.6 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ
Ημίσκληρο τελάρο ορθοπεδικό, Υλικά γεμίσματος- Κοκκοφοίνικας, 100% Ελληνικό βαμβάκι. Υλικά καπιτονέ –
Ύφασμα ζακαρ, διπλή στρώση αφρώδες, ακρυλική βάτα.
Αδιάβροχη επένδυση στην μια πλευρά.
Επιπλέον χαρακτηριστικά αναγράφονται στο Άρθρο 1.2
Ενδεικτικές Διαστάσεις : 130x60x18 cm
1.7 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ
Παραλληλόγραμμο τραπέζι με χρωματιστή επιφάνεια. Οι άκρες του να είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια
των παιδιών. Τα πόδια και η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο η και από κόντρα πλακέ.
Επιπλέον χαρακτηριστικά αναγράφονται στο Άρθρο 1.3
Διαστάσεις : 120x60x56 cm
(απόκλιση από 0 cm έως +2 cm)
1.8 ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
Κατασκευασμένο από ξύλο μασίφ λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για
την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 132x 132x65 cm (απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.9 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατασκευασμένα από ξύλο, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα και η πλάτη να είναι σε σχήμα από ζωάκια. Με
ενσωματωμένο δίσκο σερβιρίσματος, υποπόδιο και ζώνη ασφάλειας.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 39x47x72 εκ
(απόκλιση από 0 cm έως +2 cm)

2.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm)
2.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ –ΜΑΝΑΒΙΚΟΥ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
Κατασκευασμένο από MDF με επένδυση μελαμίνης και τρεις λειτουργικές πλευρές.Οι δυο πλαϊνές με αντίστοιχη
επιγραφή μανάβικου, ταχυδρομείου και αντίστοιχα ράφια, ενώ η κεντρική με επιγραφή ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ και δυο
οθόνες.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
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Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 130x75x165 cm
2.2

ΣΠΙΤΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Παιδικό πλαστικό σπιτάκι με βρύση, πέτρινους τοίχους και σκεπή σχιστόλιθου. Να περιλαμβάνει μεγάλη πόρτα,
μικρή κρυφή πόρτα. Να είναι ανθεκτική κατασκευή με διπλούς τοίχους, μεγάλης αντοχής στις ακραίες καιρικές
συνθήκες.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις :170x110x157 cm
2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Τρόλεϊ από μασίφ ξύλο που να συμπεριλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό οργάνων.
4 Μπάρες ισορροπίας, 4 Στεφάνια 35εκ., 4 Στεφάνια 65εκ., 4 Ράβδους 35εκ., 4
Ράβδους 35εκ., 4 Ράβδους 70εκ., 8 Τούβλα στήριξης, 8 Τούβλα στήριξης μισά, 4
Μπάλες, 4 Σχοινάκια, 4 Σχοινάκια διαδρομών, 4 Σακουλάκια ισορροπίας, 4 Τουβλάκια διαδρομών, 4
Κορύνες Ξύλινες. Συνδετικά.
2,4. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
Κατασκευή από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, σφραγισμένο με επένδυση από ύφασμα δερματίνης σε
διάφορα χρώματα με φερμουάρ μεγάλου μήκους για την εύκολη συντήρηση τους.
Διαστάσεις: 120x60x5 εκ.
Πλατφόρμα
120x30x30 εκ.
Πλατφόρμα
60x30x30 εκ.
Παραλληλόγραμμο
60x30x60x5 εκ.
Αναρρίχηση
30x30x 30 εκ.
Κύβος
2.5 ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ
Κατασκευή από ξύλο σε σχήμα Λ για να απασχολούνται δυο παιδάκια, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα ξύλου
και οι δυο πλευρές να είναι για χρήση ζωγραφικής με ειδικές θέσεις για τα χρώματα και τα πινέλα. Να είναι
πτυσσόμενο για να μεταφέρεται εύκολα και να έχει συνδέσεις ασφάλειας για το κλείσιμο και το άνοιγμα.
Διαστάσεις : 70x65x116 cm
2.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Πλαίσιο από ξύλο με ταμπλό πάχους ενός εκατοστού με επένδυση τσόχας μάλλινης. Εσωτερικά θα έχει
πλαίσιο ξύλινο για καλύτερη εφαρμογή της τσόχας. Κάθε πίνακας θα έχει 2 μεταλλικές αναρτήσεις στο
επάνω μέρος και δύο στο κάτω. Χρώμα τσόχας πράσινο, μπεζ, μπλε, κόκκινο.
Διαστάσεις : 150x120 cm

2.7 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
Κατασκευασμένο από ξύλο με θήκες για δυο πλαστικά κουτιά αποθήκευσης παιχνιδιών
Διαστάσεις :70x45x75 cm
2.8 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ
Κατασκευασμένο από ξύλο και να μπορεί να περιλαμβάνει τα έπιπλα.
ιαστάσεις :80x40x60 cm

2.9 ΕΤΑΖΕΡΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κινητό ράφι αποθήκευσης μουσικών οργάνων κατασκευασμένο από MDF με επένδυση μελαμίνης. Να διαθέτει
ράφια και οι ρόδες να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ υψηλής ποιότητας.
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Το ράφι, να μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 25 μουσικά όργανα.
1 μεγαλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 τύμπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταμπουρινο - ντέφι ξύλινο, 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες,
2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, 1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, 1 κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια
δερμάτινα, 1 λαβή με κουδουνάκια, 1 ζεύγος κουδουνάκια, 1 φλογέρα, 1 ξύστρα ‘Τ’ ξύλινη, 1 ξύστρα, 1
μουσικό κρόταλο ξύλινο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 1 σφυρίχτρα
Προτεινόμενες Διαστάσεις : 79x42x91 cm
2.10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ- ΖΩΑΚΙ
Παιδικό πλαστικό παιχνίδι κουνιστό με μορφή διαφορετικών ζώων. Εργονομικό σχεδιασμό, θέση για τα πόδια
και χειρολαβές.
Διαστάσεις :120x38x50 cm
2.11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Πολυλειτουργική παιδική χαρά που θα συνδυάζει την διασκέδαση με την φυσική άσκηση. Προτείνεται να
περιλαμβάνει τούνελ, σκάλα, εξέδρα, περιστρεφόμενο τιμόνι, τσουλήθρα και εξωτερικούς τοίχους αναρρίχησης
σε μορφή βράχου.
Διαστάσεις : 300x300x250 cm
2.12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για νήπια 2,5 έως 5 ετών, όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες κουκλοθέατρου,
λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ., κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας.
2.13 ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ
Τρόλεϊ για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας από MDF 18 χιλ. σε φυσικό χρώμα ξύλου, με 4
έως 6 ράφια ανοιγόμενα για την αποθήκευση χαρτονιών, 2 ή 3 συρτάρια και ειδική θέση για μπουκάλια
τέμπερας.
Διαστάσεις : 103x65x95 cm
2.14 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για βρέφη 1 έως 2,5 ετών όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες κουκλοθέατρου,
λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ. κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας.
2.15 ΑΦΡΩΔΗ ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Αφρώδες μαλακές πλακές γίγας δαπέδου, ελαφριές μη τοξικές που συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα
χρώματα και σχήματα.
Διαστάσεις : 47x47x3 cm

3. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm)
3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ
Θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως τριών στρώσεων πάχους 25mm με επικάλυψη
με φίλμ μελαμίνης, ανθεκτική στα χτυπήματα, στην θερμοκρασία και χρωματικά αναλλοίωτη. Επιθυμητό πάχος
για την επιφάνεια της εργασίας και τις πλαϊνές επιφάνειες 25 χιλιοστά. Στο εμπρός μέρος να έχει ποδιά από το
ίδιο υλικό, πάχους 18 χιλιοστά. Οι συνδέσεις των διαφόρων τμημάτων του γραφείου να γίνονται με αφανείς
μεταλλικούς συνδέσμους έτσι ώστε το γραφείο να είναι λυόμενο, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά καθώς και
την αντικατάσταση των διαφόρων τμημάτων.
Διαστάσεις : 140x80x72 cm
3.2 ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
Οι προδιαγραφές του ξύλου να είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου.
Διαστάσεις : 120x60x72 cm
57

18PROC003902808 2018-10-26
3.3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Οι προδιαγραφές του ξύλου είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου με 3 συρτάρια και μολυβοθήκη.
Διαστάσεις : 43x 60x 60εκ.
3.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδυμένο με αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας με
ταπετσαρία από ύφασμα.
Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκατ. περίπου, Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό με χωριστή
ρυθμιζόμενη πλάτη (ως προς το ύψος), Βάση με ενισχυμένο πλαστικό με ασφαλείς περιστροφικούς τροχούς.
3.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ
Κατασκευή ομοίως με τα γραφεία, η οποία θα αποτελείται από ράφια μετακινούμενα στο επάνω τμήμα. Στο
κάτω τμήμα, θα πρέπει να έχει ράφια αλλά θα καλύπτονται με πόρτες που θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας.
Κατασκευασμένα από MDF με επικάλυψη μελαμίνης 120 gr/m2 ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και
χρωματικά αναλλοίωτη, πάχους 18 χιλ. τα σόκορα (περιθώρια) να επενδύονται σε όλες τις πλευρές με ΡVC
πάχους 0,4 χιλ. τα ράφια να τοποθετούνται ανά 38 εκ. περίπου και να μετακινούνται στο ύψος ανά 32 χιλ. σε
χρώμα φυσικού ξύλου.
Στο κάτω μέρος να τοποθετούνται με αφανή τρόπο ισχυροί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι με πλαστική επένδυση
για την αποφυγή φθορών του πατώματος.
Διαστάσεις 90x45x200 cm
3.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ
Να αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 122X46X200 εκ και κολώνες ή ορθοστάτες,
μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm και πλάτους 0,46 εκ και συμπληρωματικά υλικά όπως
βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π.
Οι κολώνες να έχουν ύψος 220 εκ τουλάχιστον.
3.7 ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ
Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό με καθίσματα επενδυμένα με μαύρη δερματίνη και τραπεζάκι ενδιάμεσα.
Διαστάσεις : 50x150 cm
3.8 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθισμα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο. Η έδρα και η πλάτη με επένδυση μαύρης δερματίνης.
Διαστάσεις : Έδρα - Βάθος 44 εκ. – Πλάτος 46 εκ. Πλάτη - Ύψος 39 εκ. - Πλάτος 46 εκ.
3.9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
Μεταλλικές ντουλάπες με ράφια και πόρτες με κλειδαριά ασφάλειας. Χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα, γαλβάνιζε σε
λευκό χρώμα.
Διαστάσεις : 175 χ 100 χ 40εκ.

3.10 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα με μεταλλικό σκελετό και μπράτσα σε χρώμα μαύρο. Η έδρα και η πλάτη με επένδυση μαύρης
δερματίνης.
Διαστάσεις : Έδρα - Βάθος 44 εκ. – Πλάτος 46 εκ.
Πλάτη - ύψος 39 εκ. - Πλάτος 46 εκ.
3.11 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πολυθρόνα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο, κάθισμα και πλάτη από αφρώδες υλικό επενδυμένο με
μαύρη δερματίνη.
Διαστάσεις : 70x67x 70εκ.
3.12 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Υ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Πλαστική βάση με ρυθμιζόμενο πλάτος για να εφαρμόζει στο πλάτος του υπολογιστή μας σε χρώμα μαύρο.
Διαστάσεις : 22-33x32x15εκ
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3.13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ
Μεταλλικός καλόγηρος χρωμίου με μαύρες θήκες.
Διαστάσεις : ύψος 175 εκ.
3.14 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ξύλινη κατασκευή με σήμανση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο μπροστινό πορτάκι. Μαζί με φάρμακα ότι απαιτείται στην
νομοθεσία μέτρων ασφαλείας εργοταξίου (βλ. ΕΛΙΝΥΑΕ).
Διαστάσεις : 40x23x61 εκ.
3.15 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ
Κλειδοθήκη διαστάσεων 35x45 εκ. Μεταλλική INOX.
3.16 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Καλαθάκια απορριμμάτων - αχρήστων γραφείου.
Διαστάσεις : 30x30x32 εκ.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ- ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

1. Χύτρες ταχύτητας ανοξείδωτες επαγγελματικές 10lt.
2. Κατσαρόλες INOX, το σετ (5 τεμάχια) σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich
(Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36)
3. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεγάλο με πάχος 1mm (Φ40,Φ50)
4. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεσαίο με πάχος 1mm (Φ28,Φ32)
5. Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφη 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18, καφέ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Φ10, τσαγιού Φ13), επί πλέον 24 πιατάκια και φλιτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl
Πιρούνια φαγητού INOX
Κουτάλια φαγητού INOX
Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ
Ποτήρια νερού μελαμίνης
Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83
Μπολάκια σούπας μελαμίνης Φ180Χ45
πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210
πιάτα ρηχά μελαμίνης
Ποτήρια νερού γυάλινα
Κανάτες γυάλινες και πλαστικές
Πλάκα πολυαιθυλενίου 30Χ50 για κόψιμο λαχανικών χρωμ. πράσινο
Σανίδα κοπής ψωμιού
Σανίδα κοπής κρέατος
Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι
Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεσαίοι
Σαλατιέρες ανοξείδωτες Φ29
Κούπες γάλακτος
Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ
Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια και τις γωνίες ορθογώνια
Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια στρογγυλά
Σετ
μαχαίρια
κουζίνας (για κρέας-ψάρι- κοτόπουλο-λαχανικά)
ανοξείδωτα
διαφόρων διαστάσεων
Σπάτουλες - κουτάλες διάφορες INOX
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού Φ22
Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά
Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά
Λεκάνες κουζίνας INOX Φ30
Πιατέλες ΙΝΟΧ διάφορα μεγέθη
Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων
Θήκη αλουμινόχαρτου & μεμβράνης & χαρτί κουζίνας 37,50X18,50
Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60
Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ
Στεγνωτήριο πιάτων ανοξείδωτο
Σετ καφέ - ζάχαρη INOX
Σετ γυάλινα βαζάκια μπαχαρικών

40. Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι - πιπέρι
41. Βραστήρας νερού ηλεκτρικός
Εγγύηση 2 ετών.
42. Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 3 σκαλοπάτια επαγγελματική
43. Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική
44.
45.
46.
47.

Ψαλίδια INOX
Καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό πλαστικό και πρέσα με όδες
Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά με περιστρεφόμενο Καπάκι
Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας με πετάλι INOX 7,50 λίτρα 48.Βούρτσες
τουαλέτας INOX ΠΙΓΚΑΛ
49. Σκούπα χόρτινη με κοντάρι
50. Σκούπα Πλαστική με κοντάρι αλουμινίου
51. Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου
52. Φαράσι με κοντάρι
53. Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών με κλιπ και ορειχάλκινη ράγα με λάστιχο
54. Γιο γιό πλαστικό
55. Πίνακες κλειδιά – κλειδοθήκη
56. Μίξερ με γυάλινο μπλέντερ:
Μίξερ συνοδευόμενο από το γυάλινο μπλέντερ 1,5 λίτρου. Ισχύς: 900W - 230V
Χωρητικότητα: 6,70 λίτρα
Διαστάσεις : 240 Χ 400 Χ 350
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Εγγύηση 2 ετών.
57. Λεμονοστύφτης επαγγελματικός:
Ισχύς 180W - 220V.
Χωρητικότητα 18 λίτρα ώρα Διαστάσεις: 390 Χ 330 Χ 250 Ανταλλακτικά : 10 έτη.
Εγγυηση 2 ετών.
58. Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας:
Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης 120 κιλά.
Διαστάσεις : 450 Χ 560 Χ750
Διαστάσεις πλατφόρμας : 400 Χ 500
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Εγγύηση 2 ετών.
59. Ζυγαριά μπαταρίας
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Ζυγαριά μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης 6 κιλά. Διαστάσεις: 333 Χ 288 Χ 141.
Διαστάσεις πλατφόρμας: 215 Χ 275
Ανταλλακτικά: 10 έτη. Εγγύηση 2 ετών.
60. Τρόλεϊ ανοξείδωτο
Τρόλεϊ ανοξείδωτο βαρέως τύπου ελληνικής κατασκευής με τρία ράφια. Βάρος φορτίου 150 κιλά,
Βάρος 24 κιλά. ΙΝΟΧ 18/10.
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Διαστάσεις: 86Χ53Χ93 εκ.
61. Τραπέζι κουζίνας
Τραπέζι εργασίας IΝΟΧ 18/10 ΑΙSI βαρέως τύπου Φ 10 με ράφι ενδιάμεσο.
Διαστάσεις : 120-150 Χ70Χ86
62. Συσκευή γκαζάκι ασφαλείας
63. Μίξερ χειρός (Multi) δύο ταχυτήτων Εγγύηση 2 ετών.
64. Αποχυμωτής με δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας
Εγγύηση 2 ετών.
65. Τοστιέρα 4 θέσεων Εγγυηση 2 ετών.
66. Λεκάνες πλαστικές διαφόρων μεγεθών
67. Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων αντικολλητικά, τύπου TEFAL
68. Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές
69. Τρίφτες λαχανικών
70. Πυρεξ διαφόρων διαστάσεων
71. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα ορθογώνιο
72.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα τετράγωνο
73. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα στρογγυλό
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Σετ με κουτάλες Ξύλινες
Κουτάλια κομπόστας
Σουρωτήρι για τσάι, ΙΝΟΧ
Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι
Ανοιχτήρι κονσέρβας
Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ
Γάντια – Πιάστρες ταψιών
Σουβερ 2 σετ των 6
Σουπλά
Θερμόμετρα ψυγείου Εγγυηση 2 ετών.
Μπολ φρούτου μελαμίνης
Σετ 40 μαγνητάκια ψυγείου
Αποστειρωτής μπιμπερό 6 θέσεων ηλεκτρικός
Θερμαντήρας μπιμπερό

88. Θερμόμετρα ηλεκτρονικά
89. Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ
Εγγύηση 2 ετών.
90. Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα.
Εγγύηση 2 ετών.
91. Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός Εγγυηση 2 ετών.
92. Αναδευτήρα αυγών.
93. Σετ «τσέρκι» διαφόρων μεγεθών – σχημάτων.
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5. ΕΞΟΠΛΙΣΜ0Σ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm και κατά περίπτωση )
5.1 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Σιδερωτήριο ρούχων επαγγελματικό, πτυσσόμενο, ατμού. Μήκος κυλίνδρου σιδερωτήριου: 83 εκατοστά.
Ισχύς: 3500 Watt, 220 V.
Ασφάλεια 16 Α. Χρώμα
λευκό.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10 έτη.
5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ
Ηλεκτρικό σίδερο ατμού με πλάκα ΙΝΟΧ. Ρεύματος 220 V. 2200 W
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10 έτη.
53 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ
Σιδερώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική , ρυθμιζόμενη και με πανί άκαυστο. Διαστάσεις : 150 Χ 30.
Εγγυηση 2 ετών.
5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Στεγνωτήριο ρούχων 3Χ380 V. Χωρητικότητα τουλάχιστον 8 κιλών, ηλεκτρονική οθόνη ελέγχου. Επιλογή 15
προγραμμάτων Ενεργειακή κλάση > Α++, Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι, Λειτουργία αναστροφής
κάδου, επίπεδο θορύβου <61 db.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10 έτη.
5.5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Πολύστροφο επαγγελματικό Πλυντήριο ρούχων inox, τουλάχιστον 8 προγραμμάτων, δύο εισόδους νερού (ζεστόκρύο), εμπρόσθιας φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 8 κιλών. Η καμπίνα, το τύμπανο και και τα εξωτερικά
πάνελ θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, Ρεύματος 3Χ380 V Ενεργειακή κλάση Α++, επίπεδο θορύβου
<65 db.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10 έτη.
5.6 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
Επαγγελματική σκούπα σκόνης και νερού. Τάση : 220 V. Ισχύς : τουλάχιστον 1200 W. Τύπος κάδου IΝΟΧ 18/10.
Χωρητικότητα κάδου 30 λίτρα. Διάμετρος εξόδου : Φ40 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO,
υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά : 10 έτη.
5.7 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική. Ρεύματος 220V. Μέγιστη ισχύς 1800W. Χωρητικότητα σακούλας 5.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10 έτη.
5.8 ΑΠΛΩΣΤΡΑ
Απλώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική Διαστάσεις: 150Χ70 Χ 90 ύψος. Εγγύηση 2 ετών.

6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ
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1. Σετ Σεντονιών Κούνιας (πανωσέντονο -κατωσέντονο - μαξιλαροθήκη) 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,70
2. Σετ Σεντονιών Κούνιας Φανελένια (πανωσέντονο – κατωσέντονο - μαξιλαροθήκη) 100% βαμβακερά διαστ.
1,20x1,70
3. Κουβέρτες πικέ κούνιας 100% βαμβακερές διαστ. 1,10x1,40
4. Κουβέρτες βελουτέ ακριλικές κούνιας διαστ. 1,10x1,40
5. Παπλωματάκια κούνιας 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,60
6. Κουβερλί κούνιας 100% βαμβακερό διαστ. 1,20x1,60
7. Επίστρωμα αδιάβροχο κούνιας 100% βαμβακερό και επένδυση από κάτω P/h διαστ. 0,60x1,20
8. Σελτεδάκια για κούνιες 100% βαμβακερά με επένδυση αδιαβροχοποίησης διαστ. 0,60x0,90
9. Προσόψια 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x1,00
10. Πετσέτες 100% βαμβάκι χεριών διαστ. 0,30x0,50
11. Ποδιές κουζίνας ολόσωμες με αδιάβροχη επένδυση
12. Παιδικές σαλιάρες εμπριμέ αδιάβροχες
13. Ποτηρόπανα ζακάρ πικέ διαστ. 0,45x0,70
14. Τάπετο μπάνιου 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x0,80
15. Τραπεζομάντηλα μονόχρωμα διαστ. 1,40x1,80
16. Μαξιλαράκια κούνιας μικρά διαστ. 0,30x0,50
17. Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων διαστ. 0,40x0,60
18. Μοκέτα άριστης ποιότητας το m2
19. Στόρια μεταλλικά (περσίδες)
Όλα τα προαναφερθέντα, θα παραδοθούν σε χρώματα και σχέδια που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕIOY

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από -15 cm έως +15 cm και κατά περίπτωση)
7.1 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ
Ψυγείο με δύο πόρτες, ενεργειακής κλάσης >Α+, χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, με
οικολογικό φρέον, με μια πόρτα συντήρησης και μία πόρτα κατάψυξης, οι πόρτες θα είναι
εφοδιασμένες με λάστιχα και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος, τάση λειτουργίας 220 V.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 60x175x65 εκ.
7.2 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ- ΜΠΑΟΥΛΟ
Ψυγείο καταψύκτης, ενεργειακής κλάσης Α++, χωρητικότητας τουλάχιστον 300 λίτρων,
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με λειτουργία ανεμιστήρα
κατά το άνοιγμα της πόρτας, με τουλάχιστον 4 ρυθμιζόμενες και αφαιρούμενες σχάρες,
εσωτερικό φωτισμό, αυτόματη απόψυξη και σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού,
θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον – 20ο C, με οικολογικό φρέον, ύπαρξη συναγερμού
σε περίπτωση προβλήματος, τάση λειτουργίας 220 V.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 150x60x90 εκ.
7.3 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ
Ψυγείο μικρό μιας πόρτας, με εσωτερική κατάψυξη, χωρητικότητας περίπου 150 λίτρων,
με τάση λειτουργίας 220 V, με οικολογικό φρέον
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 55x60x85 εκ.
7.4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
Αεραγωγός γαλβανιζέ διαμέτρου Φ20 που να αποτελείται από:
Καμπύλες Φ20 γαλβανιζέ, Συστολές Φ320 γαλβανιζέ, Καπέλο βροχής γαλβανιζέ,
Βάση μοτέρ ΙΝΟΧ, Καπέλο βροχής ΙΝΟΧ.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
7.5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
Απορροφητήρας επαγγελματικός >200W, ΙΝΟΧ με φωτισμό, παροχής 220V, οδηγούς και 2
φίλτρα ΙΝΟΧ 50 χ 50 τύπου φλογοκρύπτη για τη συγκράτηση λίπους, , 1.450 ΣΑΛ, Εγγύηση
τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 100x 100x 40 εκ.
7.6 ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΣ
Κατασκευή επαγγελματικής σειράς, με τέσσερις ηλεκτρικές εστίες 30 χ 30 cm. Στο κάτω
μέρος των εστιών θα υπάρχει λιποσυλλέκτης συρταρωτός για καθημερινό καθαρισμό της
συσκευής.
Φούρνος από ανοξείδωτο χάλυβα, με 2 θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις με ισχύ
τουλάχιστον 5 KW, Σύστημα Ασφαλείας σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς.
Συνολική ισχύς της συσκευής τουλάχιστον 17 KW, ηλεκτρική σύνδεσης
400V/50HZ.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
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Εξωτερικές Διαστάσεις :
80x90x86 εκ. Εσωτερικές
Διαστάσεις : 55x75x30 εκ.
7.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τα εξής
χαρακτηριστικά:
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V/50HZ
- Συνολική ισχύς 3,6 KW
- Διστάσεις καλαθιών 500 χ 500 mm
- Χρόνος προγράμματος 120 sec
- Ηλεκτρική απορρόφηση 15,6 Α
- Χωρητικότητα κάδου 35 Lt
- Αποσκληρυντής νερού 8 lt.
- Δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- Σύστημα προστασίας επιστροφής νερού
- Ύπαρξη 3 τουλάχιστον προγραμμάτων.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 570x600x1220 mm

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ

8.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πολυλειτουργικό μηχάνημα, που θα έχει ως βασικές λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή,
σάρωση.
Ταχύτητα εκτύπωσης - αντιγραφής: > 30 (A4) σελίδες ανά λεπτό. Ανάλυση εκτύπωσης:
>1200 x 1200 dpi,
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.2 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ηχητικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει:
- 2 ηχεία ισχύος 300W τουλάχιστον έκαστο με ενσωματωμένο ενισχυτή.
- 1 ηχείο για CENTRAL ήχο, ίδιων χαρακτηριστικών με τα παραπάνω.
- Μεταλλικό ικρίωμα για τοποθέτηση συσκευών.
- Συσκευή DVD.
- Compact disc με τηλεχειριστήριο.
- 2 Stereo equaliser 2 x 30 περιοχών τουλάχιστον.
- 1 Stereo ενισχυτή ισχύος 2 x 200W τουλάχιστον.
Όλα τα παραπάνω συνδεδεμένα με κατάλληλες καλωδιώσεις και τα σχέδια, δοκιμασμένα
και παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
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8.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης τεχνολογίας.
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο,
motherboard, μνήμες) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα
αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.
Επεξεργαστής: Intel Core i5, >3.0GHz
Σκληρός δίσκος: > 500GB SATA3 7200RPM Μνήμη RAM: 8GB DDR3 Λογισμικό: Windows 10
GR 64bιτ
Τροφοδοτικό: 600W
Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες Mouse: USB συμβατό optical
wheel mouse
Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 24” ανάλυσης τουλάχιστον FHD και άνω.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): > 20 σελίδες A4 / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης : 1200 χ 1200 dpi Διπλή όψη: ναι
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.5 ΦΑΞ
Πολυμηχάνημα -Φαξ 4 σε 1 (Εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, FAX) ασπρόμαυρο
laser A4 με ethernet
Εκτύπωση: μονόχρωμο
Ταχύτητα εκτύπωσης: Μονόχρωμο >20 σελίδες/λεπτό, Ανάλυση Εκτύπωσης: Έως
1200x1200 dpi
Διασύνδεση: Standard Full Speed USB 2.0 & δίκτυο 10/100 base-TX Modem: >= 14400 bps
(G3)
Fax Broadcasting: ναι
Ταχύτητα φωτοαντιγράφου: > 20 αντίγραφα / λεπτό
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.6 ΑΡΜΟΝΙΟ
Να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας,
Αριθμός πλήκτρων 61, Ηχεία 2,5W+2.5W, Τύπος οθόνης custom LCD, Σύνδεση USB, Βάση
τοποθέτησης και λειτουργίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Σταθερές και ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές, με δυνατότητες επανακλήσης,
αποθήκευσης μέχρι 50 αριθμούς, εντοπισμού συσκευής και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.8 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση (TFT- LED) 50’’ ιντσών, με ενσωματωμένο (ή θα συνοδεύεται με συμβατό) DVD
player, επιθυμητή ανάλυση εικόνας >1920Χ1080, Λόγος αντίθεσης 10.000: 1 τουλάχιστον,
Φωτεινότητα 500 cd/m2 τουλάχιστον. Καινούργια, στιβαρή κατασκευή, σύγχρονης
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τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστης Εταιρίας. Το προτεινόμενο μοντέλο, θα έχει πρώτη
εμπορική διάθεση εντός των τελευταίων 12 μηνών.
Στη Συσκευή θα υπάρχουν, κατ΄ελάχιστο, HDMI X3, VGA, AV-In, S-VIDEO- In, Scart,
Component, 2 usb , τηλεχειριστήριο τουλάχιστον 50 προγραμμάτων, ενσωματωμένο
αποκωδικοποιητή, ελληνικό μενού ρυθμίσεων και λειτουργίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.9 ΦΟΡΗΤΟ CD PLAYER
Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας δέκτης αναλογικός, ραδιόφωνο. Εγγύηση 2 ετών.
8.10 ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
8.11 ΚΟΥΔΟΥΝΙ – ΜΠΟΥΤΟΝ
8.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Πίνακα συναγερμού Easy Series 16 ζωνών επεκτάσιμο μέχρι 32. Kέντρο ελέγχου με
ενσωματωμένο ανιχνευτή εγγύτητας.
Τροφοδοτικό
Τηλεφωνητή με ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνου,
φωνητικό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνου, κειμενικά μηνύματα, και αμφίδρομη
ακουστική επιβεβαίωση.
4 ανιχνευτές για έλεγχο περιμέτρου διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων με
microprocessor. Διαθέτουν ρύθμιση ευαισθησίας για το microradar, το infared καθώς και
ρύθμιση καθυστέρησης για το microradar.
1 ενσύρματο ραντάρ εσωτερικού χώρου για αυξημένη προστασία. 1 ενσύρματη παγίδα για
την κυρία είσοδο.
Μπαταρίες (κέντρου και σειρήνας)
Αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα εξωτερικού χώρου με λάμπα tungsten. Εγγυηση 2 ετών.
8.13 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
Πολλαπλών θέσεων me SURGE ασφάλεια τύπου APC. Εγγύηση 2 ετών.
8,14 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ
2 θερμαινόμενοι κύλινδροι, ελεγχόμενη θερμοκρασία, ηχητικό και οπτικό σήμα, μέγεθος
Α4 και διαστάσεις 37x9,5x8,2 εκ.
8.15 ΜΗΧΑΝΗ ΣΠΙΡΑΛ
Χωρητικότητας διάτρησης 8 φύλλα, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας 145 φύλλα, μέγιστο μέγεθος ράχης
16 χιλ.
8.16 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Megapixel 20 MP και οπτικό ζουμ 8x, αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με δυνατότηα
βιντεοσκόπησης, δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με Η/Υ για μεταφορά δεδομένων.
Εγγύηση 2 ετών.
9. ΤΕΝΤΕΣ

1.

Τεντόπανο 100% πολυεστερικό, με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση.
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2.
3.
4.
5.

Βραχίονας αλουμινίου με ανοξείδωτα μηχανικά μέρη.
Ηλεκτρικό μοτέρ.
Ζελατίνες με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση.
Κούρμπα με σκελετό αλουμινίου και τοποθέτηση.
Νέα Σμύρνη,
27/06/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 52292
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, T.K. 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: B. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 213 2025915, ΔΕΥΘΥΝΣΗ: 213 2025918
- Ηλ. ταχυδρομείο: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-«Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Σινώπης»
- CPV: 39161000-8, 37524100-8, 39314000-6, 39710000-2, 39510000-0, 39522100-8.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αφορά σε προμήθειες.
- Αριθμός Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης 43/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]
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γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
:
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):
[……][……][……]
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1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
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επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
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προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, εφόσον αυτό μου ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
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xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

90

