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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.∆.Α.Π.»
ΠΕ Ρ ΙΛ ΗΨ Η ∆Ι Α Κ ΗΡ ΥΞ Η Σ Σ Υ Ν ΟΠ Τ ΙΚ Ο Υ ∆ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ ΟΥ
Ο ∆ Η ΜΑ Ρ Χ ΟΣ Ν Ε Α Σ ΣΜ ΥΡ Ν ΗΣ
∆ιακηρύσσει ότι
Εκτίθεται σε ∆ηµόσιο Συνο̟τικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά, ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται στις τεύχος του διαγωνισµού και ̟άντα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.∆.Α.Π.»
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 5,000 € συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% σύµφωνα µε την υ̟’αρίθµ. 498/2016
Α.Ο.Ε. ̟ου αφορά την έγκριση και διάθεση ̟ίστωσης του ̟οσού των όρων και την υ̟’αρίθµ. 100/2016
µελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του ∆ήµου.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 29/12/2016, του µηνός ∆εκεµβρίου ηµέρα Πέµ̟τη του έτους 2016, και ώρα
α̟ό 12:00 - 12:30 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των ̟ροσφορών) ενώ̟ιον της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής
διενέργειας διαγωνισµών του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σµύρνη, 4ος Όροφος. Οι
ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά, είτε αυτο̟ροσώ̟ως είτε µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκ̟ροσώ̟ου είτε ταχυδροµικά, ε̟ί α̟οδείξει (στο γραφείο ̟ρωτοκόλλου του ∆ήµου,
∆ιεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 14, 4ος όροφος, εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
(άρθρο 96 ̟αρ.1 του Ν.4412/2016).
Η δα̟άνη της δηµοσίευσης καθώς και τυχόν ε̟αναλη̟τικής της θα βαρύνουν τον τελικό µειοδότη.
Περισσότερες ̟ληροφορίες και σχετικά τεύχη µ̟ορούν να ̟αίρνουν οι ενδιαφερόµενοι α̟ό την
∆ιαδικτυακή Πύλη του ∆ήµου (http://www.neasmyrni.gr).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 34η της 13-12-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 34η Συνεδρίαση της 13-12-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 498/2016
Περίληψη: 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά
«Προµήθεια αθλητικού υλικού Κ∆ΑΠ».
2. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της υπ’ αρίθ.
100/2016 Μελέτης για την Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια αθλητικού υλικού Κ∆ΑΠ».
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 13-12-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος όροφος,
αποτελούµενη από τους:
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ – ∆ΗΜΑΡΧΟ
2. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 42354/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος κ. Τσαµασίρου Ρουµπίνη και τα τακτικά µέλη κ.κ. Αθανασίου Αθανάσιο,
ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο και Κουτελάκης Γεώργιος απουσίαζαν λόγω
κωλύµατος, αν και νόµιµα κλήθηκαν.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώµα να λάβει απόφαση:
α) για την έγκριση ∆απάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για
την προµήθεια αθλητικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί στις δραστηριότητες των προγραµµάτων
Κ∆ΑΠ.
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6699.0031 «Αθλητικό Υλικό Κ∆ΑΠ», προϋπολογισµού οικ. έτους
2016.
β) Την έγκριση των όρων διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της υπ’
αρίθ. 100/2016 Μελέτης για την Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια αθλητικού υλικού Κ∆ΑΠ».

Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - ∆ήµαρχο και έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
β) την υπαρ. ΑΑΥΣΜΒ 494/2-12-2016 συνηµµένη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Υ. του ∆ήµου
µας
γ) την υπαρ. 100/2016 συνηµµένη µελέτη
δ) τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνηµµένο σχέδιο όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εγκρίνει µε (6) ψήφους υπέρ
Α. την υπαρ. ΑΑΥΣΜΒ 494/2-12-2016 συνηµµένη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Υ. του ∆ήµου
µας, για διάθεση πίστωσης ποσού 5.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, που αφορά την
προµήθεια αθλητικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί στις δραστηριότητες των προγραµµάτων Κ∆ΑΠ.
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6612.0002 «Προµήθεια αθλητικού υλικού Κ∆ΑΠ», προϋπολογισµού
οικ. έτους 2016.
Β. τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς τους όρους διακήρυξης για την Προµήθεια µε τίτλο
«Προµήθεια αθλητικού υλικού Κ∆ΑΠ».
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ήµος Νέας Σµύρνης

Αναθέτουσα Αρχή
Είδος ∆ιαγωνισµού
Κριτήριο
Κατακύρωσης
Επιλογής Αναδόχου
Αρ. Μελέτης

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
και Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

100/2016
Στις…………2016 ηµέρα ………… και ώρα
…….. πµ. έως ……… (λήξη υποβολής
προσφορών).
Νέα Σµύρνη, Ελ. Βενιζέλου 16, Τµήµα
Προµηθειών, 4ος Όροφος
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κ∆ΑΠ » »
# 5.000.00€ # συµπερ. ΦΠΑ 24%

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισµού

Κ.Α. Εξόδων: 15.6699.0031

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη
της διενέργειας του διαγωνισµού.

∆ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης

∆ώδεκα (12) µήνες από
υπογραφής της σύµβασης.

Ηµεροµηνία διενέργειας

Τόπος διενέργειας:
Αντικείµενο διαγωνισµού

την

ηµεροµηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες των παραπάνω οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να λάβει
ορισµένη νοµική µορφή εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός και εφόσον είναι αναγκαία για
την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ………….. ηµέρα ……………. και ώρα ….... έως
………….. π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121- Ν. Σµύρνη – 4ος όροφος, από την Αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, µε
σφραγισµένες έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της παρούσης για τον χρόνο
και τον τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού.
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Τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοθέση του ∆ήµου
http://www.neasmyrni.gr/ (Αρχική σελίδα - ανακοινώσεις – προκηρύξεις – Τµήµα Προµηθειών).
Η περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ δώδεκα (12) ηµέρες τουλάχιστον
πριν την διενέργεια του διαγωνισµού (άρθρο 121 παρ.1γ του Ν.4412/2016). Επίσης, θα
δηµοσιευτεί σε µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν
τον τελικό ανάδοχο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
είτε ταχυδροµικά, επί αποδείξει (στο γραφείο πρωτοκόλου του ∆ήµου, ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου
14, , 4ος όροφος, Τ. Κ. 171 21), εντός της προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης
(άρθρο 96 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της
σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του
Ν.4412/2016).
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 του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96 παρ.7 του
Ν.4412/2016).
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύµβασης και ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηµατίσει πλήρη
εικόνα για το είδος της προµήθειας.
Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλµατα
κλπ. δεν απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του
Ν. 4412/2016).
Τέλος, οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν την προσφορά
τους και σε ψηφιακή µορφή, εκτός της οικονοµικής προσφοράς.
Η οικονοµική προσφορά θα κατατεθεί σε ψηφιακή µορφή µόνο από τον τελικό ανάδοχο πριν
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) κυρίως σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη Προσφορά
2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Νέας Σµύρνης
3. Ο τίτλος της σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ∆ΑΠ » » του
∆ήµου Νέας Σµύρνης. (υπ’ αρ. 100/2016 µελέτη)
4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών)
……/………./2016 ηµέρα ……………………… και ώρα……… πµ. έως ……………. πµ.
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5. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθµός τηλεφώνου,
φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση)
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
1. «Φάκελος Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ΤΕΥ∆» σύµφωνα µε το άρθρο 4
των παρόντων όρων ∆ιακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων.
2. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 100/2016 µελέτη.
3. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονοµική προσφορά,
συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 των παρόντων όρων διακήρυξης.
4. Το ψηφιακό µέσο (dvd ή cd ή usb memory stick) που θα περιέχει την προσφορά, εκτός
οικονοµική προσφοράς, σε αρχεία µη επεξεργάσιµα (πχ pdf ή jpg).
Όλοι οι ανωτέρω επιµέρους φάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου (προσφορά, επωνυµία, τίτλος της σύµβασης κλπ).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 97 παρ.4 του Ν.
4412/2016). Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο
97 παρ.1 του Ν. 4412/2016).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
[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)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ : 6211
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σµύρνη, 17121
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΟΣΧΟΒΑ ΜΑΡΙΑ
- Τηλέφωνο: [213 2025914]
- Ηλ. ταχυδροµείο: itolios@0149.syzefxis.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: http://www.neasmyrni.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ∆ΑΠ »
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 6211
- Η σύµβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Μελέτης
100/2016
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε
τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
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:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν [……]
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού
και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
επίσηµο κατάλογοiii:
αναφοράς
των
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα εγγράφων):[……][……][……][…
κριτήρια επιλογής;
…]
γ) [……]
Εάν όχι:
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 δ) [] Ναι [] Όχι
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
6

αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης [] Ναι [] Όχι
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςiv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή α) [……]
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που
συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας β) [……]
σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
γ) [……]
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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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
11 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvi·
12 δωροδοκίαvii,viii·
13 απάτηix·
14 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx·
15 νοµιµοποίηση
τροµοκρατίαςxi·

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες

ή

χρηµατοδότηση

16 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

µε

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή 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):
[……][……][……][……]xiv
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµείο-(-α): [ ],
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
]·
[……]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
9

της

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……]
λήφθηκανxviii:
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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 [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; ∆ιευκρινήστε:
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 ;xx
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[……][……][……]
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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
δικαίουxxii;
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: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε [] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :
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:
- ∆ιευκρινίστε 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 περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελµατικό παράπτωµαxxv;
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:
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[..........……]
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
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συµφερόντωνxxvi, 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
σύµβασηςxxvii;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτοµερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxviii 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
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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
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;
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∆: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
1. Έλαβα γνώση των τευχών της υπ’ αριθ. [] Ναι [] Όχι
100/2016 µελέτης και των όρων της
παρούσας
διακήρυξης
και
τους
αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε [] Ναι [] Όχι
την υπ’ αριθ. 100/2016 µελέτη και τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
3. Παραιτούµε
από
κάθε
δικαίωµα [] Ναι [] Όχι
αποζηµίωσής
του
σχετικά
µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή
επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι [] Ναι [] Όχι
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι […]
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγγράφων):
εγκατάστασήςxxix; του:
[……][……][……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2)
Για
συµβάσεις
υπηρεσιών
- [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
προµηθειών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου φορέας:
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να [ …] [] Ναι [] Όχι
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες ή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
προµήθεια στη χώρα εγκατάστασής του
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Β: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
και δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
xxx
αναφοράς , 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
xxxi
ιδιωτικούς :
Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
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
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, 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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ηµεροµ παραλήπ
φή
ηνίες
τες

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
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
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της Προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ Κ∆ΑΠ » ».
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε
τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 100/2016 µελέτης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου
όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το
κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα υποβάλλεται εντός σφραγισµένου φακέλου µε την
ένδειξη «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς».
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία
τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή δεν έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε
τους όρους διακήρυξης ή περιέχει ουσιώδη απόκλιση από αυτούς ή αν υπάρχουν σ' αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου διενέργειας του
διαγωνισµού.
Όλες οι τιµές συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο
αναγραφή τιµής δεν λαµβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο
αναγραφών, υπερισχύει η ολογράφως τιµή. Οι οικονοµικές προσφορές θα είναι εκφρασµένες σε
ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές
ή η συνολική τιµή, απορρίπτονται.
Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον ίδιον τον
διαγωνιζόµενο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τον νόµιµο εκπρόσωπο ανάλογα µε τη µορφή της
επιχείρησης. Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα
µονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές κοινοπραξιών (υποβολή µίας κοινής προσφοράς) υπογράφονται υποχρεωτικά
από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
συµφωνητικό εκπρόσωπο (για την υπογραφή της κοινής προσφοράς δεν αρκεί ο ορισµός κοινού
εκπροσώπου µε υπεύθυνη δήλωση).
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρµογής των τιµών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
διαγωνιζόµενος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί τους λόγους αυτούς για
άσκηση ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης τέτοιων προσφορών.
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Οι τιµές της µελέτης και της προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης (µε τις τυχόν
παρατάσεις) και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή αναπροσαρµογή κατά τη διάρκειά της.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και
εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), όπως και κάθε άλλη δαπάνη (πχ αµοιβές
προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κ.λπ.), βαρύνουν τον οικονοµικό φορέα. Ο ΦΠΑ βαρύνει το
∆ήµο (άρθρο 1 Ν.2859/2000).
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια (άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4412/2016), παρουσία των συµµετεχόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
και µονογράφεται το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα στο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που το
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) δε γίνει αποδεκτό, δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥ∆) έγινε αποδεκτό, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται
δε και σφραγίζεται από την Επιτροπή το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) που υποβάλλεται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο
(εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης του ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) και των
τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
την αξιολόγηση του ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) και
των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο
µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών (ίδια προσφερόµενη τιµή) διεξάγεται κλήρωση ενώπιων
αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ.1
του Ν. 4412/2016).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών,
β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των
οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή
στους συµµετέχοντες,
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σηµειώνεται ότι, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου που περιέχει το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆), την τεχνική προσφορά και την οικονοµική
προσφορά µπορεί να γίνει και σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο
117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 8ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί το µειοδότη του διαγωνισµού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016),
Συγκεκριµένα:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
συµµετέχοντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν την
ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως ο
συµµετέχων είναι ενήµερος κατά την ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούµενα κατά τα
ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην
Ένωση.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΟΥ
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες
ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103
και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης (άπρακτη
πάροδος της προθεσµίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 17, κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 8 της παρούσης) η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί το ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφεί του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 των παρόντων όρων.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, ή αν
δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται (παρ. 5 άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν.4412/16,
β) οι όροι της παρούσας σύµβασης και
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει µετά την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
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απαιτηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Νέας Σµύρνης που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωµή
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν.4412/16,
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αποφαινόµενο όργανο µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συµµετοχής:
∆εν απαιτείται η υποβολή Εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β
του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε
τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
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Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά
που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο
Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Αναθέτουσα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
∆ήµου.
Τέλος, σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική
νοµοθεσία Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το τακτικό µέλος κ. Ιακωβάκη Μαρίνα ψήφισε λευκό διότι δεν υπάρχουν συνοδευτικοί πίνακες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΤΖΊ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σµύρνη 14-12-2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

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

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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.
vi
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).
vii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii
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).
ix
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.
x
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.
xi
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”.
xii
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.".
xiii
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 )
xiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
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)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix
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).
xx
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
xxi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
v
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xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxvii
Πρβλ άρθρο 48.
xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix
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.
xxx
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxi
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xxv
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη
Πληρ: Μαρία Μόσχοβα
Τηλ: 213 2025914,-911
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Fax : 213 2025913

100/2016

Email: adpaideias@0149.syzefxis.gov.gr
www.neasmyrni.gov.gr
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ »
Προϋπολογισμού: 5.000,00 € ΕΥΡΩ
Αντικείμενο
Προϋπολογισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
€ 4.032,26

Καθαρό ποσό

€ 967,74

Φ.Π.Α.
Συνολική Δαπάνη

Κ.Α.

15.6699.0031

€ 5.000.00

με

τίτλο

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΚΔΑΠ»

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου.

Κριτήριο αξιολόγησης

Χρόνος και τόπος

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

Την 29/12/2016 , ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου, αρ. 16, Στην Νέα Σμύρνη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Δ.Α.Π.»
Αρ. Μελέτης: 100/2016
Προϋπολογισμός: 5.000.00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση σε ανάδοχο προμήθειας αθλητικού υλικού, απαραίτητου για
την ομαλή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Νέας Σμύρνης.
Αυτό το αθλητικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και θα παραχωρηθεί
στους υπευθύνους λειτουργίας των ΚΔΑΠ, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ψυχαγωγία και την επιμόρφωση
των συμμετεχόντων παιδιών.
Το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και οι πόροι θα εκταμιευθούν σταδιακά
από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Η προμήθεια θα γίνει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τον
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/06.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από τον
εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 15.6699.0031, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου
Νέας Σμύρνης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την καλύτερη οργάνωση με αθλητικό υλικό της Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών (370 παιδιά –
δικαιούχοι), που συμμετέχουν δικαιωματικά στο πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται σε τρία (3) διαφορετικά κέντρα
(ΚΔΑΠ), θ’ απαιτηθούν τα παρακάτω αθλητικά υλικά:
Α/Α

Είδος
Τραπέζια πινγκ-πογκ

1
2

Δίχτυα φιλέ πιγκ-πογκ

3

Ρακέτες πιγκ-πογκ

4

μπαλάκια πιγκ-πογκ

5

Μπάλες ποδοσφαίρου

6

Μπάλες ποδοσφαίρου

7

Μπάλες volley
Δίχτυ volley με Στυλοβάτες volley

8

9

Στεφάνια μπασκέτας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τραπέζια πιγκ-πογκ με διπλό κλείδωμα, διάμετρο
τροχών 75mm, διαστάσεις 2.740x1.525x760mm, 8
τροχοί μετακίνησης με τους 2 να κλειδώνουν
Δίχτυα φιλέ πιγκ-πογκ ύψους 15,25 cm με
στηρίγματα
Ρακέτες πιγκ-πογκ με τύπο λάστιχου addoy και
πάχος 1,5mm
μπαλάκια προπόνησης PVC
Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 3. Υλικό PU πάχους
1,5mm και σαμπρέλα latex
Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 4 με επιφάνεια TPU-EVA
3mm με 2 στρώσεις και σαμπρέλα latex
Μπάλες volley No 5, από PVC 2,4mm μαλακής
αίσθησης
Ορθοστάτες με δίχτυα βόλεϋ διάστασης
9,75Mx91,5cm, με στριφτό PE 3mm νήμα, χωρίς
συρματόσχοινο.Δίχτυα:Διάσταση 9,75Mx91,5cm,
με στριφτό νήμα, χωρίς συρματόσχοινο με νήμα
στριφτό PE 3mm

Στεφάνια μπασκέτας με ελατήρια και 12 γαντζάκια
από μασίφ ατσάλι
Διάμετρος 52cm X 12 θηλιές Χ 7 κόμπους

10

Διχτάκια μπάσκετ

11

Μπάλες μπάσκετ

12

Εστίες ποδοσφαίρου 2x3

13

Σχοινάκια γυμναστικής

Μπάλες μπάσκετ Νο 6, rubber extra αντοχής με
σαμπρέλα ειδικά ενισχυμένη
Εστίες ποδοσφαίρου 2x3x1 με στριφτό νήμα και
πάχος 2,5mm
Σχοινάκια γυμναστικής από προπυλένιο με
διάσταση 10mm x 3m

Το αθλητικό υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο και μη τοξικό για χρήση από παιδιά, να είναι υψηλής
ποιότητας, κατασκευασμένο από εγκεκριμένα υλικά και να καλύπτει πλήρως όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (CE)
της Ε.Ε.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γραφείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα
Σμύρνη
Τηλ: 213 2025831 – 911 - 914
Fax : 213 2025913
Email: adpaideias@0149.syzefxis.gov.gr
www.neasmyrni.gov.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ….../2016

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΔΑΠ Κ.Α.Ε. 15.6699.0031
Α/Α

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τραπέζια πιγκ-πογκ με διπλό
κλείδωμα, διάμετρο τροχών
75mm, διαστάσεις
2.740x1.525x760mm, 8 τροχοί
μετακίνησης με τους 2 να
κλειδώνουν
Δίχτυα φιλέ πιγκ-πογκ ύψους
15,25 cm με στηρίγματα
Ρακέτες πιγκ-πογκ

Τεμ.

3

238,09 €

714,26 €

Τεμ.

5

15,00 €

75,00 €

Τεμ.

24

12,00 €

288,00 €

Τεμ.

4

8,00 €

32,00 €

5

Μπαλάκια πιγκ-πογκ,
συσκευασία των 36 τεμ
Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 3

Τεμ.

10

10,00 €

100,00 €

6

Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 4

Τεμ.

20

12,00 €

240,00 €

7

Μπάλες volley από PVC

Τεμ.

15

10,00 €

150,00 €

8

Δίχτυα volley με στυλοβάτες

Τεμ.

3

220,00 €

660,00 €

9

Στεφάνια μπασκέτας

Τεμ.

6

40,00 €

240,00 €

10

Διχτάκια μπάσκετ

Τεμ.

6

5,00 €

30,00 €

11

Μπάλες μπάσκετ Νο 6

Τεμ.

24

10,00 €

240,00 €

12

Εστίες ποδοσφαίρου 2x3

Τεμ.

6

180,00 €

1.080,00 €

13

Σχοινάκια γυμναστικής παιδικά

Τεμ.

61

3,00 €

183,00 €

1

2
3
4

ΕΙΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4.032,26 €
967,74 €
5.000,00 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ
ΑΡ.ΜΕΛ. 100/2016
Κ.Α.: 15.6699.0031

CPV 37415000-0

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του προμηθευτή…………………………………………. Με έδρα ........................................……………………………… .................
οδός…………………………………..,αριθμός…………., τηλεφωνο………………….fax……………………….., αφού έλαβα γνώση των όρων
διακηρυξης και των υπόλοιπων τευχών του διαγωνισμού, τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την
κάτωθι οικονομική προσφορά για τα παρακάτω ειδη

Α/Α
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΕΙΔΟΣ
Τραπέζια πιγκ-πογκ με διπλό κλείδωμα,
διάμετρο τροχών 75mm, διαστάσεις
2.740x1.525x760mm,
8
τροχοί
μετακίνησης με τους 2 να κλειδώνουν
Δίχτυα φιλέ πιγκ-πογκ ύψους 15,25 cm
με στηρίγματα
Ρακέτες πιγκ-πογκ
Μπαλάκια πιγκ-πογκ, συσκευασία των
36 τεμ
Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 3
Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 4
Μπάλες volley από PVC
Δίχτυα volley με στυλοβάτες
Στεφάνια μπασκέτας
Διχτάκια μπάσκετ
Μπάλες μπάσκετ Νο 6
Εστίες ποδοσφαίρου 2x3
Σχοινάκια γυμναστικής παιδικά

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμ.

3

Τεμ.

5

Τεμ.
Τεμ.

24
4

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

10
20
15
3
6
6
24
6
61

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ
Καθαρη αξία :……………………………………………..……………………………………………………………………………………….…(αριθμητικώς)
…………………………………………………….………………………………………………………………………………….……(ολογράφως)

Νέα Σμύρνη ………………2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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