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ΑΡΘΡΟ 1- Γενικά στοιχεία
Αρμόδιος: Ηλίας Βασιλάς

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)1, “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
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Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
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»2, 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 €)
2

•
•

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
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.

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 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
Ζ3-5430 (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:
15.1.1
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.
15.1.2 Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι
τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
15.1.3 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:
15.1.4 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.
15.1.5
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
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
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