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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών συστημάτων και
μηχανών γραφείου (Η/Υ, υπολ. Λογ. Μηχανές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικές
συσκευές, κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 52.433,55 ευρώ με το
Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.: 22513 50565
Telefax:22513 50510
E-mail: promithies@mytilene.gr
Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr
Κωδικός NUTS: EL 411

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το
γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
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3. Κωδικός CPV: 30200000-1 , 30123000-7
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανών
γραφείου (Η/Υ, υπολ. Λογ. Μηχανές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικές συσκευές, κλπ)
για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού

44.815,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η

προμήθεια αφορά 2 ομάδες ειδών.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που
δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 11 της διακήρυξης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Ελ.
Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η
Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. και η
ώρα λήξης 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.7133.0003 και 10.7134.0004 του
προϋπολογισμού 2016 του Δήμου (υπ’ αριθ. 1003/5-12-2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού).
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15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.

16.

Δημοσιεύσεις:

Το

συνολικό

κείμενο

της

διακήρυξης

αναρτάται

στο

ΚΗΜΔΗΣ

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mytilene.gr.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Γαληνός
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μυτιλήνη 9-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 69655

Πληροφ.: Αράμβογλου Πελαγία
Τηλ.: 22513 50 565
Fax : 22513 50 510
e-mail: aramboglou@gmail.com

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κλπ)
–
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (υπολ. λογ. μηχανές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.433,55 ΕΥΡΩ
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπ' όψη:
1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως των άρθρων 116 και 117
2. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
4. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω
5. τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας με τις σχετικές αναρτήσεις, ήτοι:
5.α. το Αρ. Πρωτ. 39506/25-07-2016 Πρωτογενές αίτημα
Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) : 16REQ004844448 2016-07-26
5.β. την Αρ. 1003/5-12-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως Εγκεκριμένο αίτημα / Σχετική ανάρτηση
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) : 16REQ005539435
5.γ. το Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 69655/9-12-2016/Σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) : ΩΞΞΕΩΛΦ-Ε2Μ
5.δ. τις αριθμ. 1016 και 1017/22-11-2016 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με τα κάτωθι στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛ./ΦΑΞ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ &
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 / Τ.Κ. 81100 / ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ
2251350565 / 2251350510

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
Τίτλος προμήθειας
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Η/Υ, ΥΠΟΛ. ΛΟΓ. ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΗΛΕΦ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΠ.)
Τόπος παράδοσης
Στην έδρα του Δήμου
Χρόνος παράδοσης
Δύο (2) μήνες
CPV
30200000-1 , 30123000-7
Είδος διαγωνισμού
Συνοπτικός
Μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την
Κριτήριο ανάθεσης
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη (€) με Φ.Π.Α. και
52.433,55
νόμιμες κρατήσεις
Πηγή χρηματοδότησης
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κωδικός εγγραφής στον προϋπολογισμό
10.7134.0003, 10.7133.0004
Ημερομηνία παραλαβής οικονομικών
22/12/2016. (Με αποστολή μέχρι τις 21/12/2016 και ώρα
προσφορών από την αναθέτουσα αρχή
15.00)
Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό
κ. Αράμβογλου Πελαγία, Χτενέλλης Μιχάλης
Ημερομηνία – ώρα υποβολής των προσφορών
22/12/2016 – από 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ.
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους,
Δικαιούχοι συμμετοχής
ημεδαποί ή αλλοδαποί
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ελ. Βενιζέλου 13-17 / Τ.Κ. 81100 / Μυτιλήνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Άρθρο 2ο
ο
Άρθρο 3
ο
Άρθρο 4
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
ο
Άρθρο 7
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
ο
Άρθρο 12
ο
Άρθρο 13
Άρθρο 14ο

Όργανο διενέργειας του διαγωνισμού – Δημοσιότητα
Δικαίωμα συμμετοχής
Γλώσσα Διαδικασίας
Στοιχεία του διαγωνισμού
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Χρονική ισχύς προσφορών
Σύνταξη Προσφοράς
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
Απόφαση Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης
Εγγυήσεις
Απόρριψη προσφορών - Ματαίωση ή επανάληψη διαγωνισμού
Εκτέλεση της Σύμβασης
Τόπος και χρόνος παράδοσης – Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
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Άρθρο 15ο
Άρθρο 16ο
ο
Άρθρο 17

Διαδικασία επίλυσης διαφορών - Ενστάσεις
Έκπτωση αναδόχου
Λοιποί όροι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (ΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ)
ο

Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους
Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης –παραλαβή

ο

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Εγγυήσεις - Λοιποί όροι
Ποινικές ρήτρες
Τεχνική υποστήριξη - Εκπαίδευση
Τροποποίηση της σύμβασης
Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφόρων
Μονομερής λύση της σύμβασης

Άρθρο 1
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
ο
Άρθρο 7
ο
Άρθρο 8
Άρθρο 9ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Όργανο διενέργειας του διαγωνισμού – Δημοσιότητα
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή («γνωμοδοτικό όργανο») σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Η παρούσα διακήρυξη βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων :
2.1. σε έντυπη μορφή, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο Δημαρχιακό κατάστημα Μυτιλήνης στην έδρα
του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο των
τευχών με δικά τους έξοδα.
2.2. σε ηλεκτρονική μορφή θα βρίσκεται δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
(www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2.3 διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που τεθούν, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). Οι ως άνω απαντήσεις θα κοινοποιούνται στους
υποψηφίους που έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Άρθρο 2ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες (και σε περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών ή συνεταιρισμών, τα μέλη αυτών)
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης και είναι εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Άρθρο 3
Γλώσσα Διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από
τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την αντίστοιχη χώρα
προέλευσης και επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (APOSTILLE), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε:
α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,
β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,
γ) από το αρμόδιο προξενείο,
δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. 182
Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-2013), όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται στην Ελληνική
γλώσσα.
Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων),
μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή στην αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένο στην ελληνική.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδόχου
θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.
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Άρθρο 4ο
Στοιχεία του διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η σύμβαση
2) η παρούσα Διακήρυξη
3) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4) οι Τεχνικές Προδιαγραφές
5) τα πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά του
διαγωνιζομένου.
ο

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι αυτή που αναφέρεται στον πίνακα των Συνοπτικών
Στοιχείων του Διαγωνισμού που συνοδεύει την παρούσα.
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με τους κάτωθι
τρόπους:
α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη,
μέχρι ώρα 15:00 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση, στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου θα αναγράφεται ευκρινώς :
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ –
ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
β. Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού ή δια εκπροσώπου – αντιπροσώπου, συνυποβάλλοντας αντίστοιχο παραστατικό εκπροσώπησης, όπως
αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσης.
Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα στην παρούσα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
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Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
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Άρθρο 6
Χρονική ισχύς προσφορών
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι
ισχύουν για εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για
να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση
αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν
τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Άρθρο 7ο
Σύνταξη Προσφοράς
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω αναφερόμενα :
Στοιχεία προσφέροντος:
πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
«………………………………………………………………………………………»
Αριθ. Πρωτ.: ……………………………………………….
Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
81100 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:
Τρίτη …………………………… και ώρα 10:00π.μ.
«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή»

Εντός του φακέλου Προσφοράς, θα περιλαμβάνονται:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α1) Την Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΣΤ’ καταλλήλως υπογεγραμμένη.
Διευκρινίζεται ότι:
- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
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βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Την απαιτούμενη Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
 Όλοι οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εάν πρόκειται για συνεταιρισμό.
 Κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, για αυτής της μορφής νομικά πρόσωπα.
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Στους ανωτέρω αναφερόμενους υπόχρεους συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι του οικονομικού φορέα,
για τους οποίους απαιτείται η σύμπραξή τους στην σύναψη συμβάσεων, δηλαδή έχουν δικαίωμα
υπογραφής συμβάσεων.
α2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, ήτοι:
α2.1) Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών
(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος,
για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες
διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό.
α2.2) Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της
ένωσης/κοινοπραξίας και ο αντίστοιχος διορισμός του εκπροσώπου, εκτός εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνει με
την παρουσία και υπογραφή όλων των κοινοπρακτούντων.
α2.3) Για άλλες μορφές εταιριών οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι
νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
α2.4) Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα παραστατικά
εκπροσώπησης με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας.
α3) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, ήτοι:
α3.1) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
:
α3.1.1) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, τελευταίο
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ από τα
οποία να προκύπτουν:
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε..
- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε..
α3.1.2) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
α3.2) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
α) αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
α3.3) Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
α3.4) Για άλλες μορφές εταιριών:
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
α3.5) Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα
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προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
α4) σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, και αναλόγως της μορφής της εταιρίας, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση,
καταλλήλως υπογεγραμμένη, που κατά περίπτωση θα αναφέρει:
i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά,
iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της
προμήθειας,
iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το
διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
κοινοπραξία.
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η
εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και
η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των
όρων της σύμβασης.
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Σημειώσεις
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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.
β) Ξεχωριστός σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όπου τοποθετούνται, όλα τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. Η μη προσκόμιση
των ζητουμένων, συνεπάγεται την απόρριψη του προσφέροντος.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου ωα τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιέχει το ομώνυμο
έντυπο, συνταγμένο βάσει του προτύπου που επισυνάπτεται στο αντίστοιχο Παράρτημα της παρούσης και θα πληροί
τα κάτωθι:
1.
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα είναι σε ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο ενός τουλάχιστον τμήματος των ζητουμένων ειδών. Δεν
γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά μέρος ενός τμήματος όπως αυτά έχουν διαχωριστεί στην παρούσα.
3.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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4.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
5.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της
προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
7.
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
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Άρθρο 8ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
A. Γενικά
Η κατακύρωση για το ενιαίο Τμήμα θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού
και
της
αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων
αυτού
(Επιτροπή),
παρουσία
των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
1 του Π.Δ. 28/2015.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση,
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων
B. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δημόσιας σύμβασης.
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4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
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Γ. Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
i.

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

ii.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και
"Οικονομική Προσφορά".
iii.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά
συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
iv.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι
φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη. Για την ολοκλήρωση του σταδίου, ελέγχεται η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
v.
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψη της προσφοράς.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής, να ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία σε μία ή περισσότερες ημέρες.
vi.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής, να
ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία σε μία ή περισσότερες ημέρες. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι
ειδοποιούνται για τη νέα ήμερα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής 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.
vii.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό, των κάτωθι στοιχείων :
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.
viii.
Στην συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα
(10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη των αναφερομένων στην
υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί κατά το διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Αυτά είναι:
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Οι Έλληνες Πολίτες
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 ήτοι :
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και για όλους τους φορείς τους οποίους έχουν δηλώσει ότι έχουν υποχρέωση ασφάλισης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
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 ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οι Συνεταιρισμοί
1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον
Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι Ενώσεις
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 ή αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16ο
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.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα τα
παραπάνω δικαιολογητικά, 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.
ix.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης.
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Η Επιτροπή του διαγωνισμού, με την εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προμήθειας εις ολόκληρον ή για μεγαλύτερη (κατά 30%) ή μικρότερη (κατά 50%)
ποσότητα από τις αναγραφόμενες στην παρούσα.
β. Την κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την
επιλογή προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του
Ν.4412/16.
δ. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
ε. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
στ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Άρθρο 9
Απόφαση Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης
1.
Το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου, επικυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή, με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
2.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους
τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) γίνει η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
γ) τα πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού, μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, έχουν υποβληθεί στην οικεία Α.Δ.Α. και έχει παρασχεθεί η κατά νόμον έγκριση.
3.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 της παρούσας. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για προκύπτουσα σύμβαση
ποσού μικρότερου των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης.
Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του
συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η
οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση
στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Είναι δυνατόν να γίνουν επουσιώδεις αλλαγές, στο
κείμενο του επισυναπτόμενου συμφωνητικού και με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται βασικοί όροι.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 10ο
Εγγυήσεις
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139 τ. Α΄/1997) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Με την
εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο εκδώσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει
ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
14

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Σε περίπτωση που συμφωνηθεί οιασδήποτε μορφής παράταση, τότε θα παρατείνεται και ο χρόνος ισχύος
της εγγυητικής του αντίστοιχου σταδίου.
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Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ή του ενιαίου τμήματος αυτών,
υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει:
 Την ημερομηνία έκδοσης.
 Τον χρόνο ισχύος, ο οποίος θα είναι ίσος με τον χρόνο παράδοσης πλέον ενός μηνός.
 Τον εκδότη.
 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
 Τον αριθμό της εγγύησης.
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
 Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
 Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης.
 Τους όρους ότι:
I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως,
II) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω αδυναμίας του
στην εκτέλεση της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο προμηθευτής, μετά την παραλαβή των υλικών και κατά την παραλαβή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης,
υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, για ποσό ίσο με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ και ισχύος ίσης με το χρόνο εγγύησης των ειδών. Σε περίπτωση ειδών με διάφορους χρόνους εγγυήσεων, ως
απαιτούμενος χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος από τους χρόνους
εγγυήσεων.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται ως και της εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και επιστρέφεται
αυτομάτως, μετά το πέρας της περιόδου ισχύος της και εάν και εφόσον στο μεσοδιάστημα δεν προκύψει λειτουργικό
πρόβλημα που δεν αποκαθίσταται.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη προσφορών – Ματαίωση ή επανάληψη διαγωνισμού
1.

Απόρριψη προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την
ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις
του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/ και αιρέσεις,

15



αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας
Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους είδη της προμήθειας,
αφορά σε μέρος μόνον ενιαίου Τμήματος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών,
δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας
διακήρυξης,
δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή,
η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας,
ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο
χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης,
δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
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2.

Ματαίωση ή επανάληψη του διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως:

Για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας.

Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό

Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών με το υπό ανάθεση έργο

όταν δεν χρειάζεται πλέον υλικό λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού
της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό

όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή
Άρθρο 12ο
Εκτέλεση της Σύμβασης
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της
παρούσας σύμβασης, όπως αυτοί αναλυτικότερα αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2.
Ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Επιπλέον Ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη
ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.
Άρθρο 13ο
Τόπος και χρόνος παράδοσης –Παραλαβή
Ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης, ορίζονται στον πίνακα συνοπτικών στοιχείων, που περιέχεται στην
παρούσα Διακήρυξη.
Η διάρκεια παράδοσης των ειδών δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο από την παρούσα, αρχομένου
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή το χρόνο που ό υποψήφιος Ανάδοχος ορίσει με την τεχνική προσφορά
του, εάν αυτός είναι συντομότερος. Ο χρόνος παράδοσης είναι ουσιώδης και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση
των προσφορών. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής θα συνταχθεί κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα
έχει περαιωθεί η εγκατάστασή τους (εφόσον απαιτείται). Η παραλαβή ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 της επισυναπτόμενης σύμβασης.
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Άρθρο 14
Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της αξίας τους, μετά την οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που
εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
στ) Λοιπά, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται :
α) με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος,
β) τις κατά νόμον ισχύουσες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας σύμβασης (αρχικής και
συμπληρωματικής), εκτός Φ.Π.Α..
γ) τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.



Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 15ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών - Ενστάσεις
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Λέσβου, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 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 την οικονομική Επιτροπή.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 205 του Ν.4412/16.
ο

Άρθρο 16
Έκπτωση αναδόχου
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 αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου:
α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση,
β) 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:
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα 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 τουΝ.4412/16.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Άρθρο 17ο
Λοιποί όροι
 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε
περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα
δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
 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 της Αναθέτουσας Αρχής.
 Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του φορέα.
 Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας
ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη
αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από
την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που
κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο
είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά
 Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου
1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.).
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014».
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους
Ο Δήμαρχος Λέσβου

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

(CPV: 30200000-1 , 30123000-7)
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Είδος
ΟΜΑΔΑ Α΄ (CPV: 30200000-1)
Μονάδα Η/Υ
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 22΄΄
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 23,8΄΄
Οθόνη αφής για εκτυπωτικό μηχάνημα μάρκας XEROX 6279
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)
Κρουστικός Εκτυπωτής (Dot Matrix)
Σύστημα Ασφαλείας με 2 Κάμερες και Καταγραφικό
Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου
Κάμερα Ασφαλείας Εσωτερικού Χώρου
Συσκευή Tablet
Δέκτης Ασύρματης Μετάφρασης
Πομπός Ασύρματης Μετάφρασης
Φορτιστής και Τσάντα Μεταφοράς Συσκευών Ασύρματης
Μετάφρασης
Συσκευή Σάρωσης Διπλής Όψης
ΟΜΑΔΑ Β΄(CPV: 30123000-7)
Συσκευή Αναπαραγωγής Δίσκων Blu-Ray
Φωτογραφική Μηχανή
Συσκευές φαξ με τηλέφωνο
Επιτραπέζιο τηλέφωνο
Επαγγελματικός Καταμετρητής και Ανιχνευτής Πλαστότητας
Χαρτονομισμάτων

Ποσότητα
28
55
5
1
3
6
2
4
4
3
30
1

Τιμή
Αξία
37.820,00
430
12.040,00
135
7.425,00
200
1.000,00
3.000
3.000,00
750
2.250,00
220
1.320,00
375
750,00
170
680,00
90
360,00
180
540,00
100
3.000,00
155
155,00

2

250

500,00

12

400

2
2
20
84

72,5
365
100
30

4.800,00
6.995,00
145,00
730,00
2.000,00
2.520,00

1

1.600

1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β
Φ.Π.Α. 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44.815,00
7.618,55
52.433,55
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες προτεινόμενες τεχνικές
προδιαγραφές :
ΑΡΘΡΟ 1o
Μονάδα Η/Υ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – MOTHERBOARD
 Τοποθέτηση: ΑΤΧ
 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Core I3
 Υποδοχές μνήμης: 2 x DDR3 1333MHz
 Υποστήριξη δίσκων: SATA IΙI – 1 TB
 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου 10/100/1000 ΜBit
Lan .
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ON BOARD – VGA CARDS
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ – CPU
 Πυρήνας προτεινόμενος: Intel Core Ι3 Ταχύτητα: 2 GHz (τουλάχιστον)
 Τοποθέτηση: Socket s1150
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ – HARD DISK
 Χωρητικότητα προτεινόμενη: 1 Τ.Β
 Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm
 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA III
 Μνήμη Buffer: 32 MB (τουλάχιστον)
DVD








Σύνδεση: SATA
Οπτικό Μέσο : DVD Writer
Ταχύτητα Ανάγνωσης CD : 48x
Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD : 16x
Ταχύτητα Εγγραφής CD: 48x
Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R : 16x
Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R : 16x

ΜΝΗΜΗ RAM
 Μέγεθος: 8 GΒ
 Τύπος Μνήμης: DDR3
 Ταχύτητα Διαύλου: 1333 MHz
ΚΟΥΤΙΑ – CASES – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
 Τροφοδοτικό: 80 Plus Bronze, 350W (τουλάχιστον)
 Τύπος: TOWER
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΝΤΙΚΙ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Χαρακτήρες: Λατινικοί και Ελληνικοί χαρακτήρες
 Ποντίκι: Οπτικού τύπου με ροδέλα USB, ή ασύρματο
 Συνοδεύεται από 2 desktop ηχεία, με ανεξάρτητη τροφοδοσία (όχι με USB)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 WINDOWS 7 PRO GR ή μεταγενέστερο
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ΑΡΘΡΟ 2o
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 22΄΄
ΟΘΟΝΗ τουλάχιστον 22΄΄ ιντσών τεχνολογίας TFT LCD
 Τύπος Panel: IPS Panel, LED
 Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας : τουλάχιστον 22΄΄ wide
 Προτεινόμενη ανάλυση: 1920x1080
 Αντίθεση: 3.000:1
 Συνδέσεις : D-SUB, HDMI
 Πρόσθετες Δυνατότητες: Ενσωματωμένα ηχεία
ΑΡΘΡΟ 3o
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 23,8΄΄
ΟΘΟΝΗ τουλάχιστον 23,8΄΄ ιντσών τεχνολογίας TFT LCD
 Τύπος Panel: IPS Panel, LED
 Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας : τουλάχιστον 23,8΄΄
 Προτεινόμενη ανάλυση: 1920x1080
 Αντίθεση: 1.000:1
 Συνδέσεις : D-SUB, HDMI
 Πρόσθετες Δυνατότητες: Ρυθμιζόμενο ύψος του Stand, καθώς και Κλίση στην οθόνη προς
τα εμπρός και προς τα πίσω για άνετη θέαση



ΑΡΘΡΟ 4o
Οθόνη αφής για εκτυπωτικό μηχάνημα
Οθόνη αφής για εκτυπωτικό μηχάνημα μάρκας XEROX 6279 (κωδικός 101Κ65190)
ΑΡΘΡΟ 5o
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)











Επεξεργαστής: Intel Core i7, 6700HQ
Οθόνη: 15.6'' TFT, Full HD
Μνήμη: τουλάχιστον 4GB DDR3, στα 1600 MHz.
Σκληρός Δίσκος: τουλάχιστον 1 TB SATA , 5400 rpm.
Οπτικός Δίσκος: DVD-RW.
Κάρτα γραφικών: όχι ενσωματωμένη , τουλάχιστον 2 GB αυτόνομης μνήμης.
Μπαταρία: τουλάχιστον 4 cell, επιθυμητό 6 cell
Συνδεσιμότητα: 10/100/1000 Mbps Ethernet, Wireless 802.11 b/g/Draft-N, Bluetooth 4.0,
USB 3.0, VGA, HDMI
Εγγύηση: τουλάχιστον 2 χρόνια
ΑΡΘΡΟ 6o
Κρουστικός Εκτυπωτής (Dot Matrix)







Τύπος : Dot Matrix
Αναλώσιμο : Μελανοταινία
Μνήμη Εκτυπωτή : τουλάχιστον 64 KB
Μέγιστη Ανάλυση : 240x216 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης : 375cps (Super Speed Draft), 333cps (high speed draft), 250cps
(utility), 62.5cps (NLQ)
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Διαχείριση χαρτιού (standard): Automatic sheet loading, Short paper tear off, Auto park
feature, Top/Rear/Bottom path, Rear push tractor, Top pull tractor, Friction feed cut sheet
Συνδεσιμότητα : Θύρα USB συμβατή με USB 2.0, Parallel, Serial
Pins (ακίδες) : 9
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων : 5 (πρωτότυπο + 4 αντίγραφα)
Γλώσσες (emulation): Epson LX, IBM Graphics, Microline

16PROC005548592
2016-12-09





ΑΡΘΡΟ 7o
Σύστημα Ασφαλείας με 2 Κάμερες και Καταγραφικό
Δικτυακό καταγραφικό (NVR) για 4 IP κάμερες, MJPEG και HD
 Αριθμός υποστηριζόμενων καμερών: 4
 Θέσεις εσωτερικών Δίσκων: 1
 Συνδεσιμότητα : 1 x USB, 1x 10/100 Ethernet
 Έξοδοι Βίντεο: HDMI και VGA
 Πρόσβαση: Από Web, iPhone, iPad, Android
 Επιπλέον χαρακτηριστικά : Συμπεριλαμβάνει Σκληρό Δίσκο SATA ΙΙΙ, 3,5 inch,
χωρητικότητας τουλάχιστον 2 ΤΒ, για χρήση σε δικτυακό καταγραφικό (NVR)
Δύο (2) Έγχρωμες, Ασύρματες Wi-Fi, IP κάμερες υψηλής ανάλυσης HD (720p) Εσωτερικού
Χώρου











Ποσότητα : 2
Αισθητήρας: CMOS 1/4"
Εστιακό μήκος φακού: 2.8mm
Εύρος γωνίας φακού: 115°
Ανάλυση εικόνας: HD 1280 x 720
Συμπίεση εικόνας: H.264
Ασύρματη/ενσύρματη επικοινωνία μέσω WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) ή/και
καλωδίου Ethernet (10/100 mbps)
Νυχτερινή όραση έως 8 μέτρα σε απόλυτο σκοτάδι, με τη χρήση των ενσωματωμένων LED
υπερύθρων
Υποστήριξη κάρτας Μνήμης Micro-SD : μέχρι 32 GB
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Αυτόματη αναγνώριση κίνησης, Ενσωματωμένο μικρόφωνο,
Ενσωματωμένο ηχείο, Αθόρυβη λειτουργία, Τροφοδοτικό, Βάση στήριξης για τοίχο
ΑΡΘΡΟ 8o
Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου














22

Αισθητήρας: CMOS 1/3"
Εστιακό μήκος φακού: 2.8mm
Εύρος γωνίας φακού: 106°
Ανάλυση εικόνας: 2.0 MegaPixels (1920*1080)
Συμπίεση εικόνας: H.264
Ενσύρματη επικοινωνία με καλώδιο Ethernet (10/100 mbps). Υποστήριξη PoE.
Νυχτερινή λήψη έως 20 μέτρα σε απόλυτο σκοτάδι (30 IR leds)
Αυτόματη αναγνώριση κίνησης και καταγραφή
Υποστηρίζει κάρτα Μνήμης Micro-SD μέχρι 32 GB
Αδιάβροχη (IP66)
Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω web browser (E8 and above version, Firefox, Chrome,
Safari)
Δωρεάν εφαρμογή για ταυτόχρονη καταγραφή/παρακολούθηση πολλών καμερών από το
PC σας
Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη



Να συνοδεύεται από κάρτα Μνήμης, Micro-SD 32 GB, Class 10
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ΑΡΘΡΟ 9o
Κάμερα Ασφαλείας Εσωτερικού Χώρου















Αισθητήρας: CMOS 1/4"
Εστιακό μήκος φακού: 2.8mm
Εύρος γωνίας φακού: 115°
Ανάλυση εικόνας: HD 1280*720
Συμπίεση εικόνας: H.264
Ασύρματη/ενσύρματη επικοινωνία μέσω WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) ή/και
καλωδίου Ethernet (10/100 mbps). Διαθέτει εσωτερική κεραία
Νυχτερινή όραση έως 8 μέτρα σε απόλυτο σκοτάδι, με τη χρήση των ενσωματωμένων LED
υπερύθρων
Υποστηρίζει κάρτα Μνήμης Micro-SD μέχρι 32 GB
Αυτόματη αναγνώριση κίνησης
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ενσωματωμένο ηχείο
Δωρεάν εφαρμογές για iOS, Android για να παρακολουθείτε την κάμερα από το κινητό ή το
tablet σας
Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη
Να συνοδεύεται από κάρτα Μνήμης, Micro-SD 32 GB, Class 10
ΑΡΘΡΟ 10o
Συσκευή Tablet















Οθόνη : 8.0"
Ανάλυση : 1280 x 800 pixels
CPU : 1300 MHz
Πυρήνες CPU : 4
RAM : τουλάχιστον 1 GB
Μνήμη Αποθήκευσης : τουλάχιστον 16 GB
Κύρια Cam : τουλάχιστον 5ΜΡ
Δευτερεύουσα Cam : ΝΑΙ
Συνδεσιμότητα : Bluetooth, Wi-Fi, 1 x Micro USB, 1 x 3.5 mm Audio Jack
Δυνατότητες : Card Reader Micro SD (έως 128 GB), Ενσωματωμένο GPS
Λειτουργικό : Android
Δίκτυο Σύνδεσης : 3G
Εγγύηση : τουλάχιστον 1 έτος (επιθυμητό 2 έτη)
ΑΡΘΡΟ 11o
Δέκτης Ασύρματης Μετάφρασης








Αυτόματη λειτουργία κλειδώματος και Αυτόματο κλείσιμο μετά από 20 λεπτά χωρίς σήμα,
για οικονομία μπαταρίας
Επιλογή μεταξύ 16 καναλιών συχνοτήτων για αποφυγή παρεμβολών
LCD display ένδειξης καναλιού, σήματος, έντασης ήχου και μπαταρίας
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
Δυνατότητα φόρτισης μέσω θύρας Micro USB
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Με ακουστικό και ζώνη ανάρτησης λαιμού (lanyard)
ΑΡΘΡΟ 12o
Πομπός Ασύρματης Μετάφρασης
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Ψηφιακή Μετάδοση 865 MHz
Εύρος Λειτουργίας (περιοχή κάλυψης) περίπου 100m
Δυνατότητα Εκπομπής μεταξύ 16 καναλιών συχνοτήτων για αποφυγή παρεμβολών
Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας μέχρι και 4 διαφορετικών καναλιών χωρίς καμία
παρέμβαση
LCD display ένδειξης καναλιού και μπαταρίας
κουμπί σίγασης
είσοδος μικροφώνου/γραμμής ήχου μέσω υποδοχή 3,5 mm, με αυτόματη ανίχνευση,
ανάλογα με τη διαμόρφωση (μονοφωνικό/στερεοφωνικό)
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
Δυνατότητα φόρτισης μέσω θύρας Micro USB
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Με μικρόφωνο πέτου ή με ειδικό μικρόφωνο κεφαλής για
χρήση σε θορυβώδες περιβάλλον, καθώς και ζώνη ανάρτησης λαιμού (lanyard)
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ΑΡΘΡΟ 13o
Φορτιστής και Τσάντα Μεταφοράς Συσκευών Ασύρματης Μετάφρασης


Χωρητικότητα : κατάλληλος για ταυτόχρονη φόρτιση τουλάχιστον 10 δεκτών
ΑΡΘΡΟ 14o
Συσκευή Σάρωσης Διπλής Όψης










Τύπος: Sheetfed
Μέγεθος: A4
Διεπαφή: USB
Οπτική Ανάλυση: 600x600
Mέγιστη Ανάλυση: 600x600
Bάθος χρώματος: 48 bit
Αυτόματη Τροφοδοσία Εγγράφων: Ναι
Σάρωση Διπλής Όψης: Ναι
ΑΡΘΡΟ 15o
Συσκευή Αναπαραγωγής Δίσκων Blu-Ray






Μονάδα Αναπαραγωγής Δίσκων : Blu-Ray
Αποκωδικοποίηση Ήχου : DTS, Dolby TrueHD
Δυνατότητες & Λειτουργίες : USB Media Player
Άλλες Συνδέσεις : USB, HDMI, Digital Audio Coaxial
ΑΡΘΡΟ 16o
Φωτογραφική Μηχανή
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Τύπος Κάμερας : DSLR Kit
Ανάλυση Megapixel : 18 MP
Ενσωματωμένο Flash : Ναι
Viewfinder (Σκόπευτρο) : Ναι
Μέγεθος Οθόνης : 3 inches
Τύπος Αισθητήρα : CMOS
Μέγεθος Αισθητήρα : 22.3 x 14.9 mm
Επιλογές ISO : 100-12800
Autofocus (AF) : Ναι
Ανάλυση Εικόνων : 5184 x 3456 pixels
Ανάλυση Video : 1920 x 1080 pixels





FPS : τουλάχιστον 24 fps
Τύποι κάρτας μνήμης : SD, SDHC, SDXC
Συνδεσιμότητα : USB 2.0, HDMI
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ΑΡΘΡΟ 17o
Συσκευές φαξ με τηλέφωνο







Τεχνολογία: Thermal
Τηλεφωνική Συσκευή: Ναι
Μνήμη Σελίδων: 25
Σύνδεση USB : Όχι
Τύπος Χαρτιού: Α4
Δυνατότητα Επιλογής Τηλεφώνου ή Fax : Ναι
ΑΡΘΡΟ 18o
Επιτραπέζιο τηλέφωνο







Αναγνώριση κλήσεων
Οθόνη LCD 16 ψηφίων οπίσθιου φωτισμού
Λειτουργία FLASH , Επανάκληση, Αναμονή
Ανοιχτή συνομιλία
Επιλογή τονικού ή παλμικού κέντρου
ΑΡΘΡΟ 19o
Επαγγελματικός Καταμετρητής και Ανιχνευτής Πλαστότητας Χαρτονομισμάτων











Ανιχνευτής για EUR, USD, GBP (και δυνατότητα προσθήκης και άλλων)
Ταχύτητα: έως 1.500 χαρτονομίσματα/λεπτό
Να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τις αξίες των ανακατεμένων χαρτονομισμάτων
Να ελέγχει τη γνησιότητα των χαρτονομισμάτων
Να εμφανίζει το πλήθος και το ποσό κατά αξία ή συνολικά
Να ανιχνεύει - καταμετρά προκαθορισμένο ποσό
Τρόποι Ανίχνευσης: MT, MG, IR, UV, CIS
Με ενσωματωμένη ευανάγνωστη οθόνη και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής
Χωρητικότητα Χοάνης : 500 χαρτονομίσματα
Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2016
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Π.Ε.
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
16PROC005548592 2016-12-09
(ΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλ. : 2251350543
FAX : 2251350578

Αρ. Πρωτ.
Ημερομηνία

:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κλπ) –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (υπολ. λογ. μηχανές,
φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας
Σήμερα την …η του μηνός ……………. του έτους 2016, στα Γραφεία του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη (Ελ.
Βενιζέλου 13-17, τηλ. 22513-50500, FAX 22513-50608), οι κατωτέρω υπογράφοντες:
α. Γαληνός Σπυρίδων, Δήμαρχος Λέσβου (καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), ενεργώντας στην προκειμένη
περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου (Α.Φ.Μ.: 997817113), αφενός και αφετέρου,
β. ………………………………………, κάτοικος …………………………, με Α.Δ.Τ. …………………………., ενεργώντας με την ιδιότητα του
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………. (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που
εδρεύει στη ………………………………….. , Τ.Κ. …………………., τηλ. …………………………., με Α.Φ.Μ ………………………., υπάγεται
στη Δ.Ο.Υ. ………………………………………,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα :
Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
4. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω
5. τα σχετικά έγγραφα – αποφάσεις της υπηρεσίας με τις σχετικές αναρτήσεις, ήτοι:
a. Την υπ. αριθ. …………..…….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την παρούσα
προμήθεια.
b. Το Αρ. Πρωτ. 60206/26-10-2016 Πρωτογενούς αιτήματος
Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) : 16REQ005298264 2016-10-26
c. Το με Αρ. Πρωτ. Εγκεκριμένο αίτημα / Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) :
d. Την με Αρ. Πρωτ. Προκήρυξη / Σχετική ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) / Σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΔΑ) :
e. Την αριθ.. …………………….. απόφαση ΟΕ για την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού.
f. Την από ………………………….. Ανακοίνωση Κατακύρωσης της προμήθειας.
g. Τις αριθμ. 1016, 1017 Α.Α.Υ.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων προμηθεύτρια εταιρεία, την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κλπ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (υπολ. λογ.
μηχανές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)» έναντι του συνολικού ποσού των …………………………………………….. χιλιάδων
…………………………………… ευρώ (……………………………. €) με Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
16PROC005548592
2016-12-09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, η συμβατική δαπάνη και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως
κατωτέρω :

A/A

Είδος
ΟΜΑΔΑ Α΄ (CPV: 30200000-1)

Ποσότητα

Τιμή

Αξία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ΟΜΑΔΑ Β΄(CPV: 30123000-7)
15.
16.
17.
18.
19.
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β
Φ.Π.Α. 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
H ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και στη προσφορά του αναδόχου και περιλαμβάνει την αξία των φωτιστικών
και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς και πιθανής τοποθέτησής του (εάν προβλέπεται στη
Διακήρυξη), τα έξοδα πιθανών δοκιμών για τη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού και την εκπαίδευση του προσωπικού
(χρήστες) που θα υποδειχθεί. Περιλαμβάνει δε επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον
αναλογούντα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Διακήρυξη και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ
2.1 Συνολική προθεσμία – Τόπος και τρόπος παράδοσης
Ο συνολικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ορίζεται σε δύο (2)
μήνες και η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
2.2 Παραλαβή των ειδών
Τα παραδοτέα είδη θα είναι αυτά τα οποία ο ανάδοχος δεσμεύτηκε με την προσφορά του να προσκομίσει. Η
απόλυτη συμφωνία με τις κατατεθειμένες προδιαγραφές, είναι απαραίτητη. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα συνταχθεί κατόπιν
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μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει περαιωθεί η εγκατάστασή τους
(εφόσον απαιτείται).
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να
απορρίψει το υλικό.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 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.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του
Ν.4412/16 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/16. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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2.3 Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου
συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
2.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της
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οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση
της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους,
με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Στις περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής
με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, δύναται ο προμηθευτής να αιτηθεί,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, την
επανεξέταση υλικού από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ
νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω.
Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.
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Άρθρο 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της αξίας τους, μετά την οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που
εκτελεί την προμήθεια και μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής
Άρθρο 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………… εγγυητική επιστολή, ποσού € …………………………. του
……………………………………, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, προ
Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη
και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω
επιβολής προστίμου.
Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 1% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. των
υπό προμήθεια ειδών, ήτοι ποσού € …………………………...
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ……………………………..….. (…………) μήνες από την
οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά
συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι ……………………………….. (………..) μηνών.
Για το εν λόγω διάστημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους
της Α.Α. :
α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου
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εξοπλισμού. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση
και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και
στα λοιπά τεύχη της σύμβασης
β. Ο Δήμος Λέσβου δε θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των υπό προμήθεια ειδών προερχόμενη από την
συνήθη και ορθή χρήση τους δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως
άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που
απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι
αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του
αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή
θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.
γ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος δεσμεύεται να διαθέτει, αφενός κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό στη Ελλάδα, για τη συντήρηση/επισκευή των συγκεκριμένων υπό προμήθεια ειδών, και
αφετέρου σε πρώτη ζήτηση όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Η τυχόν απαιτούμενη επισκευή των προμηθευόμενων
ειδών, θα γίνεται τάχιστα και σε καμία περίπτωση δεν θα παραμένει κάποιο είδος εκτός λειτουργίας επί μακρόν.
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
Άρθρο 5ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. 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 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. 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.
3. 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
Άρθρο 6ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης, επισκευών και service των υπό προμήθεια ειδών θα καλύπτονται τόσο
στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και για τουλάχιστον δέκα
(10) ετών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, από πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο
συνεργείο του αναδόχου. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων
από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων
υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση των υπό προμήθεια ειδών επί δέκα (10) συνολικά ετών από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τοποθέτησής
των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ Λέσβου, τόσο στη
λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών των υπό προμήθεια ειδών, όσο και στην αποτελεσματικότερη
εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσής, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού.
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Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Στη περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
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Άρθρο 8
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο οικονομικός φορέας δύναται, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης,
σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Γενικότερα, 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 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. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά
αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Άρθρο 9ο
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει
του άρθρου 132,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, υπογράφεται νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κλπ) –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (υπολ. λογ. μηχανές,
φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………………………………
.….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………..……………….………….…………………
Έδρα:
………………………………….………………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……...……………….………….…………………
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι την
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

A/A

Είδος
ΟΜΑΔΑ Α΄ (CPV: 30200000-1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Μονάδα Η/Υ
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 22΄΄
Οθόνη Η/Υ τουλάχιστον 23,8΄΄
Οθόνη αφής για εκτυπωτικό μηχάνημα μάρκας XEROX 6279
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)
Κρουστικός Εκτυπωτής (Dot Matrix)
Σύστημα Ασφαλείας με 2 Κάμερες και Καταγραφικό
Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου
Κάμερα Ασφαλείας Εσωτερικού Χώρου
Συσκευή Tablet
Δέκτης Ασύρματης Μετάφρασης
Πομπός Ασύρματης Μετάφρασης
Φορτιστής και Τσάντα Μεταφοράς Συσκευών Ασύρματης Μετάφρασης
Συσκευή Σάρωσης Διπλής Όψης
ΟΜΑΔΑ Β΄(CPV: 30123000-7)
Συσκευή Αναπαραγωγής Δίσκων Blu-Ray
Φωτογραφική Μηχανή
Συσκευές φαξ με τηλέφωνο
Επιτραπέζιο τηλέφωνο
Επαγγελματικός Καταμετρητής και Ανιχνευτής Πλαστότητας
Χαρτονομισμάτων

Ποσότητα

Τιμή

28
55
5
1
3
6
2
4
4
3
30
1
2
12
2
2
20
84
1
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β
Φ.Π.Α. 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
ΠΡΟΣ(1):
ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Ταχυδρομείου (Εmail):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από το Νόμο, δηλώνω ότι μέχρι την
ημερομηνία τέλεσης του διαγωνισμού:
α. δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.(5)
β. είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και οι φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης είναι οι κάτωθι:
γ. είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.
δ. είμαι εγγεγραμμένος, σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα μου (όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016)) ή ικανοποιώ
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
ε. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ούτε σε
καμία από τις λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ.4 του αρθ.73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας
οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση, ούτε βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για
θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
Ν.4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
στ. δεν έχω καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, χρήση παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
ζ. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………………… μήνες.
η. δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου δραστηριότητα.
θ. έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών,
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
η. δεσμεύομαι όπως προσκομίσω τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα δηλούμενα με την παρούσα,
οποτεδήποτε μου ζητηθεί από την υπηρεσία.
Ημερομηνία: …………..-2016
Ο Δηλών

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
(5) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
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εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

16PROC005548592 2016-12-09

35

