18PROC002659545 2018-02-13
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από GEORGIOS
ANAGNOSTOPOULOS
ΑΘΗΝΑ,
12-02-2018
Ημερομηνία:
2018.02.13
09:16:32 EET

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Ανταλλακτικών Υ/Τ GE των Δ/Η MLW 450»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
58.510,00 € χωρίς ΦΠΑ και 72.552,40 € ME ΦΠΑ 24%

Αριθμός Διαγωνισμού:

ΠΔ 38/18

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ) προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Υ/Τ
GE των Δ/Η MLW 450», προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. (άρθρο 327,
Ν.4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο
μέχρι την 08-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στη διεύθυνση:
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., Καρόλου 1, 104 37, με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»
«Προμήθεια Ανταλλακτικών Υ/Τ GE των Δ/Η MLW 450»
ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις
αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από τη
παρούσα, στοιχεία, στο Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., οδός Καρόλου 1-3,
ΤΚ 104 37, Αθήνα (Γραφείο 525), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και να τύχουν
συμμετοχής κατά τη διαδικασία αποσφράγισής των.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
1.2. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Καρόλου 1-3, Αθήνα.
γ) Ο αριθμός Διαγωνισμού, η ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού και το αντικείμενο του
Διαγωνισμού.
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δ) Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική
διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός TELEFAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας) ή TELEX
εφόσον υπάρχει.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία τους
τόσο για τον υποψήφιο, όσο και για τον εκπρόσωπό του. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
εκάστου συμμετέχοντος θα φέρει αντίγραφο των νομιμοποιητικών του εγγράφων και εκτός
φακέλου προς διευκόλυνση της Επιτροπής. Όλα τα ανωτέρω θα αναγράφονται και στους, εντός
του κυρίως φακέλου, επί μέρους σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:
(Α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(Β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
(Γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1.3. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα αποσφραγισθούν και θα επιστραφούν κλειστές στους
υποβάλλοντες αυτές.
2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 4111/2013 περί συστάσεως της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ,
2. του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και τον Ν. 3016/2002 περί εταιρικής
διακυβέρνησης,
3. του Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.,
4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,
5. Της υπ’ αριθμ. Φ38/οικ.10561/1197/1.3.2013 (ΦΕΚ 503/2013 τ. Β) κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών &
Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε το ιδρυτικό καταστατικό της άνω ανώνυμης εταιρίας, ενώ με
την με αριθμό ΔΝΣ α/οικ 60840/Φ50ε (ΦΕΚ518/2016 τ ΥΟΔΔ) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, ορίστηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ ΑΕ.,
6. του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α 2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που Θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού»,
7. του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές»,
8. της υπ’ αριθμ. Φ38/οικ.24323/2406/21.5.2013 (ΦΕΚ 1319/2013 τ. Β) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, την με αριθμό 1661/9.8.2013 Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για την Απόσχιση Κλάδου
Συντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος»
(ΟΣΕ) και απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 24 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 1993/2013 τ. Β),
9. της με αριθμό 239/12.8.2013 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2014/2013 τ. Β) με την οποία αποφασίστηκε η αποκρατικοποίηση
της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ) και τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στην ανώνυμη
εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»,
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10.
Το με αριθμό 143/03-10-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ», περί της συγκρότησης αυτού σε σώμα και
παροχής δικαιώματος εκπροσώπησης, όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αρ.196/12-12-2017
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,
11.
Την με αριθμό 8062/25-01-2018 απόφαση για τη δέσμευση πίστωσης με α/α 392,
12.
Την με αριθμό 10160/12-02-2018 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη
διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού.
B. Από τις προβλέψεις της παρούσας Διακήρυξης.
3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
I. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση
ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
II. Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με Απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

4.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

Ο προσφέρων οφείλει να καταρτίσει τη προσφορά του και όλους τους φακέλους σε ένα αντίτυπο
πρωτότυπο με συνεχή αρίθμηση, όλα υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από τον (εγγράφως
αποδεδειγμένα) νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και να την υποβάλλει ως ακολούθως:
Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν τρείς (3)
σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις:
(Α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(Β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
(Γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 1.2.β,γ & δ).
Οι έγγραφες προσφορές των μετεχόντων στον Διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα,
σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και συγκοπές μη
κανονικά επικυρωμένες. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο
περιθώριο, ισχύουν δε εφ' όσον φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος.
Δύνανται δε να υποβάλλουν προσφορά για μερικά ή για όλα τα είδη της Διακήρυξης.
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και οι προσφέροντες
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οφείλουν να την παρατείνουν μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΕΣΣΣΤΥ ΑΕ οποιαδήποτε στιγμή
πριν τη λήξη της. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε
δικαιώματος ή απαίτησης τους από το Διαγωνισμό.
Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί
με την προσφορά τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης.
4.1. ΦΑΚΕΛΟΣ Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Εντός του σφραγισμένου φακέλου (Α) θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την Διακήρυξη
δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93, 79 και 79Α του
Ν.4412/2016, αριθμημένα και με τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω:
4.1.1. Δεόντως συμπληρωμένη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 15 και το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισμένης δαπάνης των ειδών που θα προσφερθούν χωρίς Φ.Π.Α., με διάρκεια ενός (1)
μήνα πλέον της ισχύος της προσφοράς.
4.1.2. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών ο συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα
δηλώνει τα είδη αυτά με χωριστή έγγραφη δήλωση κατά την υποβολή της προσφοράς του.
4.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα
αναφερόμενα κατά περίπτωση στους συνημμένους πίνακες Α’ και Β’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της
παρούσας.
4.1.4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου.
4.1.5. Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως
αναφέρονται στα άρθρα 73 & 74 του ίδιου νόμου.
4.2. ΦΑΚΕΛΟΣ Β – Τεχνική Προσφορά
4.2.1. Εντός του σφραγισμένου φακέλου (Β) οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί
ποινή απόρριψης:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν:
Τον κατασκευαστικό οίκο των ειδών που προσφέρονται.
Τη χώρα καταγωγής των ειδών.
Το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη.
Τον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω εργοστασίου.
β. Αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στη προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα όπου θα κατασκευαστεί
το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στη προσφορά τους
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον Φορέα ότι η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή εκμεταλλεύεται ολικά ή
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας,
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα στοιχεία
(ενδεικτικά: βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των ειδών, κατασκευαστικά σχέδια, υλικό
κατασκευής, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών κ.λ.π.) με τα οποία να αποδεικνύεται η
ισοδυναμία των προσφερόμενων προς τα ζητούμενα είδη.
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4.2.2. Η ΕΕΣΣΤΥ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος
Διαγωνισμού να καλέσει τους συμμετέχοντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε
καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά των, δεν θα συνιστούν δε
συμπλήρωση οιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς των, τα οποία θα αποστέλλονται εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
4.2.3. Οι όροι της Διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις & απαράβατοι. Εις συμμετέχων, με την υποβολή
της προσφοράς του, τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων της παρούσης.
4.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - Οικονομική Προσφορά
4.3.1. Ο φάκελος (Γ) θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία και να
είναι σφραγισμένος.
4.3.2. Οι προσφέροντες καλούνται να συντάξουν την οικονομική προσφορά τους με κατανοητό τρόπο
και να θέτουν τιμή ανά μονάδα και ανά είδος.
4.3.3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων
στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων
του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του
προσφέροντα που τις διατυπώνει.
4.3.4. Σε περίπτωση ύπαρξης αριθμητικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά του προσφέροντα, η
ΕΔΔ μπορεί να προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και να χρησιμοποιεί για την
κατάταξη των προσφορών, την διορθωμένη πλέον προσφορά του προσφέροντα.
4.3.5. Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος.
4.3.6. Οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού.
5.

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5.1. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις προσφορές των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επισήμως μεταφρασμένα στην
Ελληνική Γλώσσα και νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα συμμετέχοντα φυσικά
πρόσωπα ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στη χώρα εγκατάστασής του/ς.
Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία διαπιστώνεται η
εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα.
5.2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
5.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05Σελίδα 5 από 24
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10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
5.4. Η σύμβαση ανάθεσης θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και
γραπτές) του Αναδόχου με την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ θα γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα από ή / και προς
οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή
μετάφραση στα ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ αυτές θα
εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.
5.5. Η αλληλογραφία που αφορά το Διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται στην Ελληνική
Γλώσσα.
Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, έχει ως συνέπεια
την απόρριψη αυτής.
6.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι για την προμήθεια Ανταλλακτικών Υ/Τ GE των Δ/Η
MLW 450 σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση (Παράρτημα Γ’) ή ισοδύναμα.
6.2. Μπορεί να υποβληθεί προσφορά για μέρος των ειδών που ζητούνται. Στην περίπτωση αυτή ο
συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα δηλώνει τα είδη αυτά με χωριστή έγγραφη δήλωση κατά
την υποβολή της προσφοράς του. Δεν επιτρέπεται προσφορά για μικρότερη ποσότητα από τη
ζητούμενη ανά είδος.
6.3. Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα σε
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε κράτοςμέρος της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α’ 139).
6.4. Στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο
κατασκευής των ειδών.
6.5. Τα είδη που αιτούνται θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τα ζητούμενα και η ΕΕΣΣΤΥ
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να το διαπιστώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
6.6. Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για τη προστασία (οξείδωση, κρούση, κ.λ.π.) του
συγκεκριμένου υλικού από τους κινδύνους μεταφοράς (ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς) και επ’
αυτής να αναγράφεται η Σύμβαση ή και ο κωδικός αριθμός του υλικού.
6.7. Η ΕΕΣΣΤΥ έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μεγαλύτερη από την αναφερόμενη στην
Διακήρυξη κατά ποσοστό 30 % ή μικρότερη κατά 30% (Ν.4412 άρθρο 316).
6.8. Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλ.: 210-5285834, κος Βλάχος Νικόλαος.
7.

ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

7.1

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 58.510,00 € χωρίς ΦΠΑ και 72.552,40 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

7.2

Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές Τρίτων Χωρών (εκτός Ε.Ε.), παράδοση CIF Πειραιά ή CIP Πειραιά
(ανάλογα με το μέσο μεταφοράς) σύμφωνα με INCOTERMS 2010

7.3

Για Αλλοδαπούς Προμηθευτές (εντός Ε.Ε.) παράδοση CIP σύμφωνα με INCOTERMS 2010
ελεύθερη επί εδάφους στις Αποθήκες στον Πειραιά, οδός Δηλαβέρη 2.

7.4

Για Έλληνες Προμηθευτές παράδοση ελεύθερη επί εδάφους στις Αποθήκες της ΕΕΣΣΤΥ στον
Πειραιά, οδός Δηλαβέρη 2.

Σελίδα 6 από 24

18PROC002659545 2018-02-13
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ

7.5

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού της Εταιρείας
Δηλαβέρη 2 Πειραιάς τηλ 210-4195316 από την ΜΕΠ (ΜΟΜΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ) της
ΕΕΣΣΤΥ η οποία εδρεύει στην Κεντρική Αποθήκη.

7.6

Κατά τη παράδοση των υλικών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Δελτίο-α
Διακίνησης Υλικών από τα οποία θα προκύπτει ότι η προέλευση αυτών είναι αυτή που δηλώνεται
στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4.2.1.α (Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης
αυτού).

7.7

Θα δίδεται τιμή ξεχωριστά ανά είδος.

7.8

Στη προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται σε Ευρώ η καθαρή τιμή μονάδας και η αξία των ειδών
καθώς επίσης και ο Φ.Π.Α., για παράδοση στις αποθήκες της ΕΕΣΣΤΥ στον Πειραιά, Δηλαβέρη 2.

7.9

Ο Φ.Π.Α. (ο οποίος θα αναφέρεται στη προσφορά σας) δε θα περιλαμβάνεται στην πιο πάνω
τιμή, η οποία θα είναι καθαρή και θα επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. κατά την εξόφληση του
τιμολογίου.

7.10

Προσφορά με τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.11

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς να προβλέπεται, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

7.12

Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως.

7.13

Ο προμηθευτής πρέπει να περιλαμβάνει στην τιμή των υλικών της προσφοράς του και την αξία
συσκευασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δεν χρειάζεται.

7.14

Οι τιμές που έχει καταθέσει ο ανάδοχος με την προσφορά του, ισχύουν για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

7.15

Η ΕΕΣΣΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.

8.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.1

Ο ανώτερος χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών, ορίζεται στους πέντε (5) μήνες.

8.2

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο του οριζόμενου στην προηγούμενη παράγραφο,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.3

Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος.

8.4

Ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.

8.5

Ειδικά με τις αλλοδαπές Επιχειρήσεις που θα συμφωνηθεί ως τρόπος πληρωμής η προθεσμιακή
ενέγγυος πίστωση, ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία
ανοίγματος της πίστωσης.

8.6

Κάθε τμηματική παράδοση θα πιστοποιείται από τον ορισθέντα προς τούτο αρμόδιο υπάλληλο
της ΕΕΣΣΤΥ ή Επιτροπή.

9.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1. Τα σχετικά τιμολόγια θα εξοφλούνται εντός ενενήντα (90) ημερών με την προσκόμιση από τον
προμηθευτή αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αφού συνταχθεί
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
9.2. Ειδικά οι αλλοδαποί προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τον επιθυμητό
τρόπο πληρωμής, που δεν θα είναι δεσμευτικός για την ΕΕΣΣΤΥ, ανάμεσα στους κάτωθι:
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α) Ενέγγυος ανέκκλητη Πίστωση η οποία μπορεί να είναι και επιβεβαιωμένη.
β) Προθεσμιακός διακανονισμός με αποδοχή πιστωτικού τίτλου
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοθέντων σε χρονικό
διάστημα 90 ημερών από την κατάθεση των Φορτωτικών Εγγράφων ώστε να ολοκληρωθεί η
οριστική παραλαβή των ειδών.
9.3. Σε περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της
ποσότητας που παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
9.4. Από το συμβατικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί ποσοστό 0,06 % επί του συμβατικού
τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επί του
ποσοστού αυτού θα υπολογιστεί τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6 %.
9.5. Από το συμβατικό ποσό χωρίς ΦΠΑ θα κρατηθεί ποσοστό 0,06 % επί του συμβατικού τιμήματος
χωρίς Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και επί του
ποσοστού αυτού θα υπολογιστεί τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3,6 %.
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
10.1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υποβάλλονται καθ' οιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεν γίνονται αποδεκτές και δεν αποσφραγίζονται.
10.2 Αμέσως μετά το χρόνο λήξης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, η υπηρεσία της
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η
οποία δημόσια θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α, Β και Γ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική
και Οικονομική προσφορά).
10.3 Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό που περιέχει την αξιολόγηση των φακέλων Α, Β, Γ και
το υποβάλλει προς έγκριση στον Αναθέτοντα Φορέα. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
προσφερόντων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μπορούν να παραστούν στη διαδικασία
αποσφράγισης εάν το επιθυμούν.
10.4 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων, των τεχνικών προσφορών, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
10.5 Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο άρθρο 4 σύμφωνα με
τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα.
10.6 Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
προσφέροντες να υποβάλουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής
τους (με τηλεομοιοτυπία) δικαιολογητικά συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά των ήδη
υποβληθέντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν
υποβληθούν εμπρόθεσμα η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις
σχετικές προσφορές.
10.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.8 Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως αποτέλεσμα αυτού του
Διαγωνισμού, ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε φάση αυτού, ή να ακυρώσει τον
Διαγωνισμό, ή να ενεργήσει διαφορετικά, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
11.1

Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, θα επιλέγεται ένας ανάδοχος μετά από κλήρωση.

11.2 Για υποβολή προσφορών από αλλοδαπούς προμηθευτές τρίτων χωρών και για λόγους σύγκρισης
των προσφορών, εφόσον τα είδη δεν παραδίδονται ελεύθερα στις αποθήκες του αγοραστή, στις
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προσφερόμενες τιμές αυτού, θα προστεθούν επί της αξίας κάθε είδους, οι επιβαρύνσεις που
προκύπτουν και αφορούν δασμούς, εκτελωνισμό, εκφόρτωση και μεταφορά των ειδών στις
αποθήκες της ΕΕΣΣΤΥ οι οποίες επιβαρύνουν τον αγοραστή και όπως θα προϋπολογιστούν από
τον αρμόδιο εκτελωνιστή της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. πριν την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου.
11.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση όσα ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει τα
κατωτέρω κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά.
11.4 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως
άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
11.5 Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει
ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η
οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η
ανακοίνωση αποστέλλεται και στον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας προσφέροντα.
11.6 Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από την επιτροπή.
11.7 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών,
κατόπιν πρόσκλησης για την ακριβή ημέρα και την ώρα από την ΕΔΔ.
11.8 Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και
Β’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της παρούσας.
11.9 Στους Διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
ανωτέρω, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προβεί στην κατακύρωση στον προμηθευτή ο οποίος
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω,
ο Διαγωνισμός ματαιώνεται.
11.10 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο
της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, καταπίπτει
υπέρ της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της ΕΕΣΣΤΥ
ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη πρόσκληση καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
11.11 Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας, θα σταλεί ανακοίνωση που
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τα είδη που του κατακυρώνονται,
β) Την τιμή,
γ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών και
δ) Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.
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12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1

Κάθε τμηματική παράδοση θα πιστοποιείται από τον ορισθέντα προς τούτο αρμόδιο υπάλληλο
της ΕΕΣΣΤΥ ή Επιτροπή.

12.2

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. θα παρέχουν τυχόν αναγκαίες πληροφορίες για την
εκτέλεση της προμήθειας.

13. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα,
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει άλλως ακυρώσει, οποτεδήποτε, τον
παρόντα Διαγωνισμό, των συμμετεχόντων σε αυτόν μη δικαιούμενων οιασδήποτε αποζημίωσης
ένεκα της συμμετοχής τους.
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Η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού:
α) να μην εγκρίνει τη κατακύρωση του Διαγωνισμού και να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή
διακοπή του,
β) να αποφασίσει την ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης,
γ) να αποφασίσει την ματαίωση του Διαγωνισμού ή να τον κηρύξει άγονο και να προσφύγει
στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στη παρούσα Διακήρυξη 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 του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 302
του Ν.4412/2016.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού μέσω εκπροσώπου, η εγγυητική
επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.
15.1

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α’ της παρούσας και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί
από μη Ελληνική Τράπεζα, θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ισούται με το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης των υλικών που θα προσφερθούν χωρίς Φ.Π.Α. Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που έχει χρόνο ισχύος μικρότερο του επτάμηνου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί
να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται του ποσού για το οποίο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί, μέχρι
ποσοστό 5%.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό για όλα τα είδη της
Διακήρυξης ανέρχεται σε 1.170,20 €.
Με την κατάθεση της προσφοράς την ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού, πρέπει να
κατατίθεται και το κύριο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή
FAX, ή οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά και οδηγούν σε αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των προμηθευτών, που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και
στους οποίους δεν κατακυρώθηκε προμήθεια, επιστρέφεται μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή αναθέσεως της προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών.
15.2

Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της παρούσας, η οποία θα πρέπει να
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ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3)
μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η ΕΕΣΣΤΥ δύναται να απαλλάξει τον ανάδοχο από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή Σύμβασης αξίας μικρότερης των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
16

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
A. Η απόφαση για τη διενέργεια του Διαγωνισμού
http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).

δημοσιεύεται

στον

ιστότοπο

B. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα, προδιαγραφές,
σχέδια κ.λ.π. αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eessty.gr/διακηρύξεις και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr).
17

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων του Αναθέτοντα Φορέα ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412 του 2016 (ΦΕΚ. 147/08.08.2016).

19

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τον Ν.4412/2016. Το δικαίωμα της ΕΕΣΣΤΥ λόγω
πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων των ειδών, παραγράφεται
μετά τη πάροδο δύο (2) ετών από της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης και
όχι από τον χρόνο προσκόμισης των ειδών (άρθρο 554 του Α.Κ).

20

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδιοι πόροι (Αριθμός Δέσμευσης: 392, Αρ. Πρωτ.: 8062/25-01-2018).
Τα πάσης φύσεως παραρτήματα, καταστάσεις, προδιαγραφές και υποδείγματα που περιέχονται
στο σώμα της παρούσας Διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος

Αναγνωστόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ …) Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε
ΚΑΡΟΛΟΥ 1
………. ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ …………… ΕΥΡΩ …………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ ………………………………….. για την συμμετοχή του στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της εταιρείας σας για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ. αρ ……………………
δ/ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικό χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *
- Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Ν.4412/16, ΦΕΚ 147/2016 τ. Α
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ενός (1) μηνός του χρόνου ισχύος της
προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ χ) Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε
ΚΑΡΟΛΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ …………. (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ
……………………………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης με αρ. ………………… που θα υπογραφεί μαζί
σας για τη προμήθεια ………………………………… (αρ. δ/ξης.../.../....) προς κάλυψη αναγκών της ΕΕΣΣΤΥ
ΑΕ και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
H παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι *
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Ν.4412/16, ΦΕΚ 147/2016 τ. Α
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς μήνες πέραν της διάρκειας της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ
α/α

1

2

3

4

Κωδικός

762505650

762505921

762505922

762505923

ΜΜ

Περιγραφή

Ποσό
τητα

Τιμή
Μονάδος

Αξία

ΤΕΜ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
TURBOCHARGER
Δ/Η MLW 450
ΜΧ 627 - Μ6069-01 THR.20
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC
326X1090R
DWG No: 84E904242G1R

1

48.000,00

48.000,00

ΤΕΜ

ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΕΣ
ROTOR ASSEMBLY
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
84C626264G1
326X1089
PAGE 1

2

3.000,00

6.000,00

ΤΕΜ

ΤΡΙΒΕΑΣ (ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ) ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΕΡΟΣ
BEARING BLOWER END
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41C640874P1
226X1062
PAGE 1

10

35,00

350,00

ΤΕΜ

ΤΡΙΒΕΑΣ (ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ) ΠΛΕΥΡΑΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
BEARING TURBINE END
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41C640873P1
226X1063
PAGE 1

10

40,00

400,00
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Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ
α/α

5

6

7

8

Κωδικός

762505924

762505925

762505926

762505927

ΜΜ

Περιγραφή

Ποσό
τητα

ΤΕΜ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
SEAL TURBINE END
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
84D721075P3
226X1066
PAGE 1

10

30,00

300,00

ΤΕΜ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΑΕΡΟΣ
SEAL BLOWER END
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41C642060P1
226X1064
PAGE 1

10

30,00

300,00

ΤΕΜ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΤΗ ΠΤΕΡΩΤΗ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
SHROUD
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41C640910P4
PAGE 1

10

300,00

3.000,00

ΤΕΜ

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΠΤΕΡΩΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
SHROUD NUT
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41A219120P1
PAGE 1

80

1,00

80,00
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Προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ
α/α

9

Κωδικός

762505928

ΜΜ

Περιγραφή

Ποσό
τητα

ΤΕΜ

ΚΟΧΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΠΤΕΡΩΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
SHROUD BOLT
Δ/Η MLW 450
MX627 - M6069-01THRU-20
Π/Κ 251F-12V
Υ/Τ GENERAL ELECTRIC 84E904242G1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ GENERAL ELECTRIC NREC-FMI29-32142 02/2009
41A219120P2
PAGE 1

80
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1,00

80,00

Σύνολο :

58.510,00

€

ΦΠΑ 24 % :

14.042,40

€

Σύνολο με ΦΠΑ :

72.552,40

€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για Έλληνες και Αλλοδαπούς πολίτες Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) του υποψηφίου, στην
οποία να δηλώνονται τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

1

2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
-

ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1 του Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147/Α’/ 08.08.2016) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/24/ΕΚ.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και υπό διαδικασία
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση
για τα εξής αδικήματα:
- συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.1 κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977(ΕΕ
C195 της 25/6/1997, σελ.1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).
- απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος.
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

-

Για Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα , Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες, Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν. 1599/86 (Α΄ 75) στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

1

2

3

4
5
6

7

8

ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά
με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον
τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή
στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
ότι α) οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) οι διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
ε) σε Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1 του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08.08.2016) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/24/ΕΚ.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και υπό διαδικασία
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση
για τα εξής αδικήματα:
- συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.1 κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977(ΕΕ
C195 της 25/6/1997, σελ.1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).
- απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
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11

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος.
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

-

Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο
προς τούτο εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα.

-

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Επιπλέον για Συνεταιρισμούς:
Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
Επιπλέον για Κοινοπραξίες:
 Αποφάσεις ή πρακτικά των Αρμοδίων κατά το Καταστατικό ή τον Νόμο οργάνων που δεσμεύουν τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία για:
α.

Την έγκριση συμμετοχής τους σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη της Κοινοπραξίας στο Διαγωνισμό.

β.

Τον ορισμό εκπροσώπων, που θα υπογράφουν δικαιολογητικά, από αυτούς που έχουν δικαίωμα να
υπογράφουν σύμφωνα με το καταστατικό της κάθε εταιρείας.

γ.

Τον ορισμό Εκπροσώπου που θα τα υποβάλλει.

δ.

Αποδοχή της σε ολόκληρο ευθύνης ενός εκάστου κοινοπρακτούντος μέλους.

 Έγγραφα που, θα αποδεικνύουν τη δεσμευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας εφόσον αναληφθεί
το έργο, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή της σε ολόκληρο ευθύνης ενός εκάστου κοινοπρακτούντος μέλους.
Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε Κοινοπραξία θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνοι απέναντι
στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. για κάθε υποχρέωση που θα απορρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τον Ελληνικό Νόμο. Η
αποδοχή της κατά τα ανωτέρω σε ολόκληρο ευθύνης ενός εκάστου κοινοπρακτούντος, επί ποινή αποκλεισμού,
πρέπει να μνημονεύεται και σε δήλωση που θα υποβληθεί από κάθε μία κοινοπρακτούσα επιχείρηση,
υπογραφόμενη από το νόμιμο εκπρόσωπό της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για Έλληνες και Αλλοδαπούς πολίτες
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08.08.2016) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να Προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει
η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων για τους Έλληνες ή αρμόδιας αρχής για τους αλλοδαπούς πολίτες, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του υποψήφιου Αναδόχου σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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-

Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

-

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Ειδικά για Αλλοδαπούς πολίτες:
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Για Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες,
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

1

2

3

4

5

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
ε) σε Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγρ. 1 του Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147/Α’/ 08.08.2016) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/24/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει
η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων για τις ημεδαπές επιχειρήσεις ή αρμόδιας αρχής για τις αλλοδαπές, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του υποψήφιου Αναδόχου σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

-

Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο
προς τούτο εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα.

-

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

-

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού)

Επιπλέον για Συνεταιρισμούς:
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
Ειδικά για Αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα:
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
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Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Σελίδα 24 από 24

