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Τετάρτη
22 Ιουνίου 2016

Τετάρτη
27 Ιουλίου 2016
(ΩΡΑ 15:00)

Τρίτη
2 Αυγούστου 2016
(ΩΡΑ 10:30 π.μ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
Δ.Δ.Σ. (ΦΕΚ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

17 Ιουνίου 2016

24 Ιουνίου 2016

24 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 258.950,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΑΕ044 κωδικός 2007ΣΕ04400005
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΝΑΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΟΧΙ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αριθμ. πρωτ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκύκλιο της Γενικής
Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.
Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
3.
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)».
4.
Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ Α/30-9-2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.
6.
Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΄΄Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις΄΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε .
7.
Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.»
8.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) ΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις΄΄ καθώς και τη τροποποίηση
αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013).
9.
Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
10.
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
11.
Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
12.
Την αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012).
13.
Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/611-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις» (άρθρο 9, παρ.4β).
14.
Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τη με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
15.
Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ».
16.
Το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016).
17.
Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007).
18.
Το Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ
181/Α/29-8-2014).
19.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
20.
Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015)
«… Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …»
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21.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/28-6-2014)

«Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
22.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, του Ν.4250/2014: «Διοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-32014).
23.
Την αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 Υπουργική απόφαση περί Μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015).
24.
Το άρθρο 62 του Ν.4342/2016 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015).
25.
Το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016).
26.
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα την ΣΑ Ε044 και το έργο με
κωδικό 2007ΣΕ04400005 και τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ».
27.
Την
με Αριθμ. Πρωτ. Φ.472/54/69574/Α2/25-04-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Θέμα ΄΄Έγκριση μελέτης χωροθέτησης, προδιαγραφών,
προϋπολογισμού και διενέργειας διαγωνισμού, προμήθειας εξοπλισμού για την Δ.Κ.Β. Ρεθύμνης΄΄
(ΑΔΑ: Ω4ΥΑ4653ΠΣ-14Υ).
28.
Την ανάγκη για προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης για την κάλυψη αναγκών
λειτουργίας του νέου κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα
ΕΥΡΩ (258.950,00€), χωρίς ΦΠΑ ή τριακοσίων είκοσι μίας
χιλιάδων ενενήντα οκτώ ΕΥΡΩ (321.098,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
για την προμήθεια, με αγορά, εξοπλισμού
ειδών επίπλωσης προς κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας του νέου κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, και τη μεταφορά
και την εγκατάσταση τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Τα προς προμήθεια είδη επίπλωσης
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και η τοποθέτησή τους στους χώρους της
Βιβλιοθήκης θα γίνει σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις) που δίνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της παρούσας.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.prοmitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40)
τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης αυτής
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32
του Π.Δ. 60/2007 και στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013).
3. (α) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα δίνονται και θα αφορούν το σύνολο των ειδών
και τη συνολική ποσότητα τους, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της παρούσας. Προσφορές οι οποίες θα υποβάλλονται για μέρος των ειδών ή/και μέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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(β) Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 20η
Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013
΄΄Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)΄΄.
(γ) Ως ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
α
προσφορών ορίζεται η 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:30 π.μ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται λεπτομερώς
στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας Διακήρυξης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά.
(γ) Συνεταιρισμοί που ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι
προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος
και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
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(α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
(β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX-Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX-Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα IX-Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα
(180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα της διατίθεται από την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.minedu.gov.gr (κατηγορία: Διαγωνισμοί έργων-Συμβάσεις).
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία 2114 και 2119
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (κτήριο Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κ. Α. Κωνσταντάρας, τηλ:
2103442428, κ. Ν. Βώδινας, τηλ: 2103442956, FAX: 2103442943).
9. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους υποψήφιους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007,
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου
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pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση
της σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να αναβάλει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση
για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού στους υποψηφίους.
11. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
12. Το έργο έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑ Ε044 και το έργο με κωδικό
2007ΣΕ04400005.
13. (i) Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, για δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της.
Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
την
24 η /06/2016. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε σε δύο ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στις 24/06/2016.
Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αποσταλεί στα Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών,
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά,
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και ΕΟΜΜΕΧ για
ενημέρωση των μελών τους.
(ii) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα αναρτήθηκε
επίσης και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minedu.gov.gr (στη κατηγορία:
Διαγωνισμοί έργων-Συμβάσεις) στις 22/06/2016.
(iii) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα (όπως
προβλέπεται από το ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 17/06/2016 και η περίληψη της Διακήρυξης, όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/A/13-07-2010),
αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις
17/06/2016.
(iv) Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ημερήσιες εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
14. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που
επισυνάπτονται στη παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ’
Ε’
ΣΤ’
Ζ’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ιωάννης Δ. Παντής

Κοινοποίηση
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών επίπλωσης για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ρεθύμνης με τις αντίστοιχες ποσότητες τους περιγράφονται λεπτομερώς στους ακόλουθους
Πίνακες. Σημειώνεται πως οι ανοχές στις διαστάσεις των ειδών δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ της
παρούσας.
1.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Περιγραφή Είδους Επίπλωσης
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από δώδεκα (12) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x234cm, εκάστη,
και είκοσι τέσσερις (24)
επεκτάσεις
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x64x234cm, εκάστη.
Κάθε μονάδα, αρχική ή επέκτασης, περιλαμβάνει δεκατέσσερα (7+7)
ράφια και δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 30cm έκαστο. Κάθε
συστοιχία θα συνοδεύεται από σαράντα (40) επιπρόσθετα ράφια του ίδιου
ωφέλιμου βάθους.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: εξακόσια δέκα έξι (616).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το ύψος του ορθοστάτη
και του μηχανισμού κίνησης. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο1]
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από πέντε (5) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x234cm, εκάστη, και πέντε (5) επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x234cm, εκάστη.
Κάθε μονάδα, αρχική ή επέκτασης, περιλαμβάνει δεκατέσσερα (7+7)
ράφια και δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 30cm έκαστο. Κάθε
συστοιχία θα συνοδεύεται από είκοσι (20) επιπρόσθετα ράφια του ίδιου
ωφέλιμου βάθους.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: εκατόν ογδόντα (180).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το ύψος του ορθοστάτη
και του μηχανισμού κίνησης. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο2]
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από πέντε (5) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x94x234cm και δέκα (10)
επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x94x234cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει έξι (3+3) ενισχυμένα
ράφια και δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 45cm έκαστο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: εκατόν είκοσι (120).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το ύψος του ορθοστάτη
και του μηχανισμού κίνησης. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο3]
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται:
(α) από τέσσερις (4) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x234cm και οκτώ (8)
επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x234cm. Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει οκτώ

Ποσότητα

Δύο (2)
συστοιχίες

Μία (1)
συστοιχία

Μία (1)
συστοιχία
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δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους
30cm έκαστο.
Συνολικός αριθμός ραφιών για τη περίπτωση (α): εκατόν είκοσι (120).
(β) από τρεις (3) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x74x234cm
και έξι (6)
επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x74x234cm. Κάθε
μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει οκτώ (4+4) ενισχυμένα
ράφια και δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 35cm έκαστο.
Συνολικός αριθμός ραφιών για τη περίπτωση (β): ενενήντα (90).
(γ) από μία (1) αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x94x234cm και
δύο (2) επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x94x234cm. Κάθε μονάδα
(αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει οκτώ (4+4) ενισχυμένα ράφια και
δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 45cm έκαστο.
Συνολικός αριθμός ραφιών για τη περίπτωση (γ): τριάντα (30).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το ύψος του ορθοστάτη
και του μηχανισμού κίνησης. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο4]
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από πέντε (5) αρχικές μονάδες διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x247cm και δέκα (10)
επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x64x247cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δώδεκα (6+6) ράφια
και δύο (2) ράφια οροφής ωφέλιμου βάθους 30cm έκαστο. Κάθε
συστοιχία θα συνοδεύεται από είκοσι (20) επιπρόσθετα ράφια του ίδιου
ωφέλιμου βάθους.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: διακόσια τριάντα (230).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το ύψος του ορθοστάτη
και του μηχανισμού κίνησης. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο5]
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Α/Α
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Μία (1)
συστοιχία

Μία (1)
συστοιχία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Περιγραφή Είδους Επίπλωσης
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x53x225cm και μία (1) σταθερή επέκταση διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x53x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δέκα (5+5) ράφια,
δύο (2) ράφια οροφής και δύο (2) ράφια πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm
έκαστο. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα
καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο. Κάθε συστοιχία θα
συνοδεύεται από δύο (2) επιπρόσθετα ράφια του ίδιου ωφέλιμου
βάθους.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: τριάντα (30).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο7]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x53x225cm και μία (1) σταθερή επέκταση διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
90x53x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δέκα (5+5) ράφια,
δύο (2) ράφια οροφής και δύο (2) ράφια πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm

Ποσότητα

Είκοσι (20)
συστοιχίες

Τρεις (3)
συστοιχίες
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συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα
καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: είκοσι οκτώ (28).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο8]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x53x225cm και μία (1) σταθερή επέκταση διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
75x53x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δέκα (5+5) ράφια,
δύο (2) ράφια οροφής και δύο (2) ράφια πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm
έκαστο. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα
καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: είκοσι οκτώ (28).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο8Α]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x53x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x53x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δέκα (5+5) ράφια,
δύο (2) ράφια οροφής και δύο (2) ράφια πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm
έκαστο. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα
καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: σαράντα δύο (42).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο9]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x53x225cm και τρεις (3) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x53x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει δέκα (5+5) ράφια,
δύο (2) ράφια οροφής και δύο (2) ράφια πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm
έκαστο. Κάθε συστοιχία θα συνοδεύεται από τέσσερα (4) επιπρόσθετα
ράφια του ίδιου ωφέλιμου βάθους. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται
από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι
το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: εξήντα (60).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο10]
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Μία (1)
συστοιχία

Δύο (2)
συστοιχίες

Έξι (6)
συστοιχίες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ

Περιγραφή Είδους Επίπλωσης

Ποσότητα

Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής
όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x150cm και έξι (6) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x28x150cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει τρία (3) ράφια, ένα (1)
ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει
το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο. Κάθε συστοιχία θα

Μία (1)
συστοιχία
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συνοδεύεται από δύο (2) επιπρόσθετα
ράφια του ίδιου ωφέλιμου βάθους.
2.

3.

4.

5.

6.

Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: τριάντα πέντε (35).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο11]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει
το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: είκοσι ένα (21).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο13]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x225cm και τρεις (3) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε συστοιχία θα συνοδεύεται από τέσσερα (4) επιπρόσθετα ράφια του
ίδιου ωφέλιμου βάθους. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική
μπάζα που θα καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: τριάντα δύο (32).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο14]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x225cm και μία (1) σταθερή επέκταση διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
100x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει
το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: δεκατέσσερα (14).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο15]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x225cm και μία (1) σταθερή επέκταση διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
75x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει
το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: δεκατέσσερα (14).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο16]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
103x28x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
75x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.

Μία (1)
συστοιχία

Τρεις (3)
συστοιχίες

Μία (1)
συστοιχία

Τρεις (3)
συστοιχίες

Τέσσερις
(4)
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Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται
από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει
το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: είκοσι ένα (21).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο17]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως που
αποτελείται από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
78x28x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
75x28x225cm.
Κάθε μονάδα (αρχική ή επέκτασης) περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα
(1) ράφι οροφής και ένα (1) ράφι πάτου ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο.
Κάθε συστοιχία θα συνοδεύεται από τρία (3) επιπρόσθετα ράφια του ίδιου
ωφέλιμου βάθους. Κάθε ράφι πάτου θα συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα
που θα καλύπτει το κενό κάτω από το ράφι μέχρι το δάπεδο.
Συνολικός αριθμός ραφιών ανά συστοιχία: είκοσι τέσσερα (24).
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο18]
Σταθερό μεταλλικό βιβλιοστάσιο μονής όψεως που αποτελείται από μία
(1) σταθερή βασική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 93x28x225cm. Το
βιβλιοστάσιο περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα (1) ράφι οροφής και ένα
(1) ράφι βάσης ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο. Κάθε ράφι βάσης θα
συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει το κενό κάτω από το
ράφι μέχρι το δάπεδο. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο19]
Σταθερό μεταλλικό βιβλιοστάσιο μονής όψεως που αποτελείται από μία
(1) σταθερή βασική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 78x28x225cm. Το
βιβλιοστάσιο περιλαμβάνει πέντε (5) ράφια, ένα (1) ράφι οροφής και ένα
(1) ράφι βάσης ωφέλιμου βάθους 25cm έκαστο. Κάθε ράφι βάσης θα
συνοδεύεται από μεταλλική μπάζα που θα καλύπτει το κενό κάτω από το
ράφι μέχρι το δάπεδο. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο46]
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συστοιχίες

Μία (1)
συστοιχία

Ένα (1)

Ένα (1)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

Περιγραφή Είδους Επίπλωσης

Ποσότητα

Τραπέζι Αναγνωστηρίου με μεταλλικό σκελετό και διαχωριστικό πάνελ
στη μέση της επιφάνειας εργασίας.
Οι διατάσεις του τραπεζιού είναι (ΜxΒxΥ) 160x100x75cm.
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο33]
Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με διαστάσεις
(ΜxΒxΥ) 580x60x75cm. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο30]
Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με διαστάσεις
(ΜxΒxΥ) 144x50x75cm. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο31]
Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με διαστάσεις
(ΜxΒxΥ) 440x60x75cm. [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο32]
Πάγκος αναγνωστηρίου με μεταλλικό σκελετό και μεταλλικά πόδια.
Οι διαστάσεις του πάγκου είναι (ΜxΒxΥ) 435x60x75cm.
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο40]
Κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα αναγνωστηρίου και γενικής χρήσης.
[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο27]

Δώδεκα
(12)

Ένα (1)
Ένα (1)
Ένα (1)

Δύο (2)
Πενήντα
Τέσσερα
(54)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. – ΟΡΙΣΜΟΙ
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί:
«Αναθέτουσα Αρχή»: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) –

«Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια»: Αυτοτελής Διεύθυνση
Υλικοτεχνικής Υποδομής - Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού.

Κτηριακής

και

«Διαγωνισμός»: ο παρών διεθνής και ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται ηλεκτρονικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) της
Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και του Π.Δ. 60/2007 και
συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007, κατά το μέρος, που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του
Ν.4155/2013 και της παραπάνω ΥΑ.
«Ενδιαφερόμενος Οικονομικός φορέας»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται
να λάβει μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία.
«Υποψήφιος προμηθευτής» ή «Προσφέρων»: Ο Οικονομικός φορέας που υποβάλλει
προσφορά ηλεκτρονικά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
«Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά, που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου αν είναι νομικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον
παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον υποψήφιο ή σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της ένωσης.
«Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού» ή «Επιτροπή
Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την
εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της προμήθειας και όποια άλλη
αρμοδιότητα απορρέει από το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007.
«Επιτροπή Αξιολόγησης προσφυγών»: Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή
και συγκροτείται από μέλη διαφορετικά από αυτά της Επιτροπής Διαγωνισμού και εξετάζει τις
προσφυγές των υποψηφίων προμηθευτών και γνωμοδοτεί επί αυτών.
«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο υποψήφιος προμηθευτής
στον οποίο θα ανατεθεί η
προμήθεια και η εγκατάσταση στον τόπο προορισμού των ειδών της παρούσας διαγωνιστικής
διαδικασίας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του
αποτελέσματος και με βάση το σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της
παρούσας.
«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα Διακήρυξη (προκήρυξη) με τα συνημμένα σε αυτήν
Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και
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περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
«Προσφορά»: Η Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι προμηθευτές
στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει δύο (02) ξεχωριστούς
(υπο)φακέλους
«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986. Όπου στη
παρούσα γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση αυτή υπογράφεται ηλεκτρονικά
(ψηφιακή υπογραφή) και δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί
από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες ή
Ενώσεις προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια ειδών του
διαγωνισμού.
Για τις Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Π.Δ. 118/2007.
Το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικείου
επιμελητηρίου ή από το ισχύον καταστατικό του συμμετέχοντος φορέα.
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "υποψήφιος προμηθευτής" αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
ΙΙ. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και
ο αποκλεισμός τους είναι σε ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με
οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
(i)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(ii)
Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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(iv) Νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
III. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές εφ’ όσον δεν είναι
και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους προμηθευτές ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007
και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.
2. Περιεχόμενο προσφορών
Στον ηλεκτρονικό φάκελο των προσφορών περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς Δικαιολογητικά Συμμετοχής καθώς και η Τεχνική Προσφορά.
και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει την
Οικονομική προσφορά του υποψήφιου.
Ως (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία-σύνολο επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς σημαίνονται από τον υποψήφιο προμηθευτή με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Λεπτομερής αναφορά για το περιεχόμενο των (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση ΜΟΝΟ των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική προσφορά».
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική προσφορά», οι υποψήφιοι προμηθευτές που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν.
Ειδικότερα, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων με ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που
έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνουν αρχικά
σε λεπτομερή έλεγχο των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής. Μετά την
ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει
Πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια
αξιολόγησης των υποψήφιων προμηθευτών που έχουν υποβάλει ελλιπή τα παραπάνω στοιχεία ή
των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας.
Σημειώνεται πως η Επιτροπή δύναται, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, να ζητήσει
διευκρινίσεις/συμπληρώσεις από τους υποψήφιους επί των υποβληθέντων στοιχείων κατά τα
προαναφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους
υποψήφιους επί ποινή αποκλεισμού και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής του Πρακτικού, η οποία στη συνέχεια,
μαζί με το σχετικό Πρακτικό, κοινοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι οποίοι ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των
υποψηφίων προμηθευτών, που έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω Δικαιολογητικά και
οι προσφορές τους κρίνονται παραδεκτές. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να
επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των
υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Διευκρινίσεις και έγγραφα,
που δίδονται αυτοβούλως από τους υποψήφιους οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι
υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά.
Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής
Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό
Πρακτικό ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών με το οποίο
εισηγείται ποιες Τεχνικές Προσφορές ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας. Το
Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης, η
οποία στη συνέχεια, μαζί με το Πρακτικό αυτό, κοινοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στους υποψήφιους προμηθευτές.
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.4111/2013 για τα αποτελέσματα του σταδίου του
ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης των Τεχνικών
Προσφορών μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από την Αναθέτουσα
Αρχή.
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2. Μετά την ολοκλήρωση της 2016-06-17
διαδικασίας του

ελέγχου και της αξιολόγησης των
(υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική προσφορά», η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στη συνέχεια στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», για τις προσφορές των οποίων τα
Δικαιολογητικά συμμετοχής και οι Τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτά.
Η ημερομηνία και ή ώρα της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών θα γνωστοποιηθεί σε
όσους υποψήφιους προμηθευτές συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία κατάλληλα μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Οι (υπο)φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», για τις προσφορές των οποίων τα
Δικαιολογητικά συμμετοχής ή οι Τεχνικές προσφορές έχουν απορριφθεί κατά την φάση της
αξιολόγησης, δεν αποσφραγίζονται.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγησή των Οικονομικών Προσφορών, μετά την
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα, και στη συνέχεια προχωρεί στην τελική αξιολόγηση και κατάταξη των
προσφορών.
Για την τελική κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη και την επιλογή του μειοδότη
κριτήριο αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», οι υποψήφιοι προμηθευτές των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των προσφερόμενων τιμών.
3. Σημειώνεται πως η
κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό της έννομης προστασίας των υποψηφίων προμηθευτών.
Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των
προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Οι παραβάτες της παραπάνω
απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη από τη λίστα κατάταξης του
υποψήφιου προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (προσωρινός μειοδότης), και στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σ΄ αυτόν ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σχετική ειδοποίηση και αυτός οφείλει, κατά το
άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τη σχετική ειδοποίηση,
να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.
Ο προσωρινός μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο), στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, με σχετικό
διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα.
Όταν ο προσωρινός μειοδότης δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή
ένα ή περισσότερα από τα ως άνω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του. Σε αυτή τη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή
καλεί τον υποψήφιο προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη
τιμή να υποβάλει και να
προσκομίσει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
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υποβάλλει και προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά συνεχίζεται η
διαδικασία ως ανωτέρω. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν υποβάλλει και προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για
αυτήν, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ματαιώσει ή να
επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα
της διαδικασίας,
β) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
συντελέστηκε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
γ) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
δ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση υπηρεσία,
ε) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
σε σχέση με τα οποία υπεβλήθη η Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.3 του
άρθρου 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν
οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί μονομερώς και αζημίως στη ματαίωση του
διαγωνισμού αν αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο της εξυγίανσης του προγράμματος βάσει των
εγκυκλίων 17917/14-04-2014 και 21198/06-05-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού:
(α) Όταν δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό, ή
(β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την
ματαίωση.
3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού μειοδότη με τη σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισμού, γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των Δικαιολογητικών αυτών
σε έντυπη μορφή. Στον προσωρινό μειοδότη αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία κοινοποιείται και σε όσους από τους υποψήφιους
προμηθευτές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση των
Δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αποστέλλεται στον προσωρινό μειοδότη σχετική ειδοποίηση μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία κοινοποιείται και σε όσους από τους υποψήφιους προμηθευτές
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση των Δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, όσοι δικαιούνται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου με
τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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1. Στον υποψήφιο προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας
(μειοδότης ή Ανάδοχος), αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία κοινοποιείται και σε όσους από τους υποψήφιους
προμηθευτές ανοίχθηκε ο φάκελος της Οικονομικής τους προσφοράς, στην οποία
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Τα προς προμήθεια είδη
(β) Η ποσότητα των ειδών
(γ) Η τιμή
(δ) Ο φορέας για τον οποίο προορίζεται το υλικό,
(ε) Η συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη,
(στ) Η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23
του Π.Δ. 118/2007, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Ο μειοδότης μπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
Η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Εφόσον η
σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
2. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε
ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
3. Η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄), υπογράφεται
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα
στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:


Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
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 Τα συμβαλλόμενα μέρη.









Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
Την τιμή.
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης
εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε Τέτοια αντικειμενική περίπτωση
συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Ανάδοχος με την προσφορά
του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί
από το εμπόριο. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των ειδών της σύμβασης για άλλους λόγους .
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
•
•
•

Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

7. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκομίσει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
(α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, κατά περίπτωση.
(β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε στους υπολοίπους
υποψηφίους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.
(γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο παρόμοιων
διαγωνισμών προμήθειας.
Ο Ανάδοχος επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
του
που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
(α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου,
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(β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/ Α/30-9-2010) άρθρο 4 παρ. 6, δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών
(ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα
διαγωνισμό δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις
του άρθρου 15 παρ. 1 έως 4 και 6 του Π.Δ. 118/2007. Επιτρέπονται προσφυγές κατά των
αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/ Α/30-9-2010). Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή
παράβολου.
2. Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την τελευταία δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν
τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους
αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της
ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την
επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου, ήτοι μέχρι και την 19η/07/2016
Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον
του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών
μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα
εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός
δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/ Α/30-9-2010),
σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παρ. 1
αυτού.
4. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και Ν.3886/2010 (ΦΕΚ
173/ Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία
89/665 Ε.Ο.Κ. » όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-03-2012)],
μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
5. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-03-2011) και της Υπουργικής
απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» Αριθ. ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675/Β/8-7-2013)
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
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6. Μετά την υποβολή των προδικαστικών
προσφυγών

η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
(α) Ως χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι εβδομήντα
πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή του χρονικού σημείου που
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήματος.
(β) Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το
άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
(γ) Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στο σημείο (α) του
παρόντος άρθρου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(δ) Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή παραλαβής, με βάση τα
παρακάτω στοιχεία:
(i) τη σύμβαση
(ii) τη Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
(ε) Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
θα γίνει το πολύ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άφιξη των ειδών στο τόπο προορισμού
τους.
2. Τρόπος Πληρωμής
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή και την υποβολή προς την Υπηρεσία όλων των από το νόμο απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά
περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.
Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
(i)
(ii)
(iii)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
(iv) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
(v) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
(vi) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 2,5% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει
από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον φορέα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών
που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με την
παρακράτηση ίση με το 0,10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Σελίδα 22 από 74

ΑΔΑ: ΨΖΝ74653ΠΣ-ΛΗΒ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2016

16PROC004616905 2016-06-17

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011).

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
χώρου, ή στα Κράτη- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-1997) και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ, που θα καλύπτει ποσοστό 2%
επί της συνολικής, χωρίς το Φ.Π.Α., προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή πέντε χιλιάδες εκατόν
εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ (5.179,00€). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και
να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ (1).
3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου
και να σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ (2).
4. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που καλύπτει το 2,5% του συμβατικού ποσού χωρίς
Φ.Π.Α., διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών, η οποία να είναι σύμφωνη με το αντίστοιχο
συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄(3).
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-82014) και στην παρ. 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-102013).
ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και των ρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/Β/23-4-2012).
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται
από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και
δικονομικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς Δικαιολογητικά Συμμετοχής καθώς και η
Τεχνική Προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο αυτό περιλαμβάνονται:
1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά,
σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ
2677/Β/21.10.13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.1 Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία
θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν
προσφορά ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά
καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε
περίπτωση υποβολής της προσφοράς από Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή Ένωση θα
δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος καθώς
και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης.
Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται ψηφιακά:
(i) για τα φυσικά πρόσωπα, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή αν αυτό
συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
(ii) για τα νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για την νομιμοποίηση του, απαιτείται η
υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου οι
τροποποιήσεις του και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω
καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής
απόφασης/πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού
προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο
διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του να προβεί προς τούτο
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
(iii) για κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας σύμφωνα
με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού
εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού
καταστατικού. Αν η κοινοπραξία δεν έχει ακόμη συσταθεί, στην περίπτωση αυτή,
για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της κοινοπραξία, οι οποίες
θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.
 σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών
προσώπων, η
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αίτιας συμμετοχής από κάθε μέλος της σύμπραξης ή ένωσης ή κοινοπραξίας.
 σε περίπτωση συνεταιρισμού, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
1.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014
(ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ
Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από
αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξής της και το αναλογούν ποσό αυτής δίνονται
αναλυτικά στο άρθρο 10, παράγραφος 2, του παραρτήματος Β΄.
1.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
75/Α/11-6-1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
(i) αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού
(ii) δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995
(ΦΕΚ 173/Α/24-8-1995) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005
(ΦΕΚ 305/Α/13-12-2005).
β) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
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χρεοκοπίας. Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική

απόφαση που έχει ισχύ
δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43
παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ. 2 δ του Π.Δ. 60/2007).
γ)
Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως
τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία.
δ)
Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους
πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες.
ε)
Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/10-7-2007).

εξυγίανσης

του

αρ.99

του

στ) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.
ζ)
Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού
δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.
η)
Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν
υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα
Προκήρυξη.
(iii) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
ηλεκτρονική προσκόμιση / έντυπη
προσκόμιση
όπου απαιτείται
των
δικαιολογητικών της παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά
περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.Δ. 118/2007.
(iv) δηλώνεται ότι η προσφορά έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
(v) δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
(vi) δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα
απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.
(vii) δηλώνεται ότι δεν είναι οι ίδιες, ούτε συμμετέχει σε αυτές, εξωχώρια
εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο τους τουλάχιστον ένα επί τοις
εκατό (1%).
Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τα πρόσωπα που υπογράφουν την
αίτηση συμμετοχής του άρθρου 1.1 του παρόντος Παραρτήματος και φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.
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4250/14, ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1.4 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ.
118/2007, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους.
1.5 Δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π.Δ.
118/2007).
1.6 Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή
αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

στην οποία θα

1.7 Έγγραφα που θα τεκμηριώνουν τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική
δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση του υποψήφιου
καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητές ήτοι:
(i) Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνονται:
(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(β) Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο προμηθευτή η ποινή του
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007. 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.
(γ) Ότι θα εκπληρώσει τόσο τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όσο και τις
υποχρεώσεις του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
(ii) Βεβαίωση τράπεζας από την οποία θα αναφέρεται ρητά ότι ο
υποψήφιος έχει πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον ίσου με το
15%
του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών εξοπλισμού
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.
(iii) Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών
τελευταίων ετών ή αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη Δήλωση περί
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος όρος του κύκλου εργασιών της είναι
τουλάχιστον ίσος με το 100% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. των
υπηρεσιών για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Διευκρινίζεται πως η
υπεύθυνη δήλωση θα προσκομίζεται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν
έχει υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει
την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς,
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα λειτουργίας της, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανωτέρω
απαίτηση.
(iv) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO
9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του προμηθευτή.
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1.8 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
Ν.3604/2007) από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι
ονομαστικές.
1.9
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, η δε εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν
αίρει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την εκτέλεση
της Σύμβασης.
Εφόσον ο υποψήφιος είτε πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο είτε για ένωση ή
κοινοπραξία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46
παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 60/2007 τη δυνατότητα άλλου οικονομικού φορέα, οφείλει
να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, που αφορά η επίκληση της «δάνειας εμπειρίας», προσκομίζοντας τα
ακόλουθα έγγραφα:
•
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψήφιου προμηθευτή (ή του
νόμιμου εκπροσώπου του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή του κοινού νόμιμου
εκπροσώπου ή του κοινού εκπροσώπου του σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας)
με την οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει ότι επικαλείται μέσα τρίτου
φορέα, εξειδικεύοντας τα επικαλούμενα μέσα και ότι προς τούτο καταθέτει με την
προσφορά του τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
•
Απόφαση του διοικούντος τον δανείζοντα φορέα οργάνου [ή Υπεύθυνη
Δήλωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου] με την οποία εγκρίνεται η συνεργασία
με τον υποψήφιο και η παροχή προς αυτόν των οικονομικών, χρηματοοικονομικών
ή/και τεχνικών και επαγγελματικών μέσων/πόρων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης που θα ανατεθεί και θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα
με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για αυτόν όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό
έγγραφα,
•
Συμβατικό έγγραφο, νομίμως συναφθέν, μεταξύ του δανείζοντος φορέα και
του υποψήφιου προμηθευτή με το οποίο να συμφωνούν τα δύο μέρη την διάθεση
των δανειζόμενων μέσων/πόρων στον υποψήφιο προμηθευτή, για όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης της σύμβασης που θα ανατεθεί και θα ορίζονται τα παραπάνω.
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα τεθούν στη διάθεση του υποψήφιου,
•
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ισοδύναμο έγγραφο ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας του δανείζοντος
οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνεται ότι ο παραπάνω δεν διατηρεί
κανένα δικαίωμα λήψης αμοιβής ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης από την
Αναθέτουσα Αρχή.
•
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω (για την απόδειξη της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως και για την απόδειξη της
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας) για τον δανείζοντα την εμπειρία φορέα και
στο μέτρο που τον αφορούν.
•
Σε περίπτωση που ο δανείζων την εμπειρία φορέας έχει τη μορφή
κοινοπραξίας ή ένωσης, θα πρέπει επιπροσθέτως να υποβληθεί νόμιμο
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παραστατικό σύστασής της (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό

ή συμβολαιογραφική

πράξη).
2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
2.1 Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον υποψήφιο προμηθευτή. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
2.2 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/2007
α) Ο υποψήφιος προμηθευτής, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα υποβάλλουν
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα,
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και Υπεύθυνη Δήλωσή τους
προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι
ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η
Υπεύθυνη Δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται
από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.
2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του υπ οψή φ ι ου προμηθευτή, που φέρει ψηφιακή
υπογραφή,
στη ν οποί α θα δη λώ νεται: (α) η ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για μία δεκαετία και (β) ότι εγγυάται για πέντε (5) τουλάχιστον
έτη, από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την καλή λειτουργία
τους και την δωρεάν αποκατάσταση τ ω ν βλαβών που δεν θα οφείλονται σε
κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της
εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης).
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2.4 Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/2007 (εφόσον ζητούνται
από την διακήρυξη).
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO
14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευση μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος
της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά
κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου
προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα
απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση
σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και
τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα
πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που
θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και
πλήρη παραπομπή-αντιστοιχία θα αποκλείονται.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο προμηθευτή, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.
Ε π ι σ ή μ α ν σ η:
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή (πλην των ΦΕΚ) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Τονίζεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής ή τα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την
Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή η οποία επί ποινή
απορρίψεως υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον υποψήφιο προμηθευτή. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επίσης ο υποψήφιος προμηθευτής επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό
αρχείο (π.χ. Excel ή Word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο,
τους πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄.
Δεν επιτρέπεται (επί ποινή αποκλεισμού) η ύπαρξη οικονομικών στοιχείων εκτός
του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς.
2. Τιμές
(α) Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών δίνονται σε ΕΥΡΩ και ανά μονάδα
είδους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών (δηλαδή το κόστος μεταφοράς και
εγκατάστασης των ειδών στον τόπο προορισμού τους, εκτός από το Φ.Π.Α.. Η
τιμή, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
Οικονομικής Προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οι συμμετέχοντες καλούνται να
συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες
(π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
(β) Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν
είναι μικρότερο του πέντε. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
(δ)

Εφ’

όσον

από

την

προσφορά

δεν

προκύπτει

με

σαφήνεια
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προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της
Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Οι
τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι
την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
(ε) Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για
μέρος των ειδών προμήθειας.
(ζ) Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές,
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους
προμηθευτές
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων
τιμών και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τα παρέχουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη κατακύρωση του διαγωνισμού είναι κατά
περίπτωση τα ακόλουθα:
1. Οι Έλληνες πολίτες :
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της αναφερόμενης, στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Β΄ της
παρούσας, σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω 1(α) και 1(β) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
(ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και
πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.
(στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή και
πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
συνδιαλλαγή.
2. Οι αλλοδαποί :
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
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οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί

με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραπάνω παραγράφου 1(α).
(β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
κάποια από τις καταστάσεις της παραπάνω παραγράφου 1(β) ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραπάνω παραγράφου 1(γ).
(γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(δ) Τα Πιστοποιητικά των παραπάνω περιπτώσεων 1(ε) και 1(στ) αντίστοιχα.
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
(α) Τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων 1(α) και 1(β) αντίστοιχα.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης του όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της
παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 1(α).
(δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης 3(β) του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην
κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
(ε) Τα Πιστοποιητικά των περιπτώσεων 1(ε) και 1(στ) του παρόντος.
4. Οι Συνεταιρισμοί :
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
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την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παραγράφου 1(α).
(β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1(β)
και 1(γ) του παρόντος
Παραρτήματος εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των
περιπτώσεων 2(β) και 2(γ) του παρόντος εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς.
(γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(δ) Τα Πιστοποιητικά των περιπτώσεων 1(ε) και 1(στ) του παρόντος.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση
συμμετέχει στην Ένωση.

δικαιολογητικά,

για

κάθε

προμηθευτή

που

6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος Παραρτήματος, δύναται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ζητούμενες νομικές καταστάσεις.
7. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του υποψήφιου προμηθευτή στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα αυτού κατά την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει
κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του
συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός
της προθεσμίας των 20 ημερών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 και
από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά,
σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
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8. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
μειοδότη υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι:
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως)
………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………….……………………, οδός
…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….. για την
προμήθεια και εγκατάσταση ειδών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………….. Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από από έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Καλής Εκτέλεσης

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ……………………..
για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός
……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια και εγκατάσταση ειδών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………….. Διακήρυξη σας και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ
αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών
για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν …………………….
για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός
……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των
παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης ………………………, που
υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια και
εγκατάσταση ειδών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………….. Διακήρυξη σας και το οποίον ποσόν
καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας
……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών
για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο
/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στο Μαρούσι σήμερα την
……………………………… 2016, στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και
Υλικοτεχνικής Υποδομής (Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ), οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι,
μεταξύ
αφενός
του
Γενικού
Γραμματέα
του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
……………………………………………………………….. που με την ιδιότητά του, νόμιμα
εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο (αριθ. Υ.Α. 175372/Υ1/29-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(ΦΕΚ 2988/Β/5-11-2014)) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό
Γραμματέα…..» και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου
της εταιρείας «………………………………..» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
………………………….. ΑΔΤ ΑΕ …………………, σύμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… τεύχος
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και
έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με βάση την Διακήρυξη ……………………………. προκηρύχθηκε Ανοικτός Δημόσιος
Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
ελεύθερο, για την προμήθεια και εγκατάσταση ……………………………………………………….
Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, της παρούσας
Διακήρυξης,
αφορά
την
προμήθεια
και
εγκατάσταση
των
ειδών
……………………………….. (κωδικός ………….) που κατακυρώθηκε με την Απόφαση
……………………………………
του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπέρ του
Προμηθευτή.
Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο
Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση των
ειδών εξοπλισμού που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας σύμβασης,
στη …………………………………………………., με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1: Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση
1.1.

Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού με
Αριθ. Πρωτ. Φ.478.6/………./…………./Α2 και την προσφορά του προμηθευτή
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που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την
1.2.

1.3.

Απόφαση με Αριθ. Πρωτ.
Φ.478.6/………/Α2/…………. του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα
Παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και
αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που
δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματά αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: η Διακήρυξη του
διαγωνισμού, η απόφαση κατακύρωσης και η Οικονομική και Τεχνική
προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2: Είδη – ποσότητες - τιμές
2.1.

2.2.

Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους
καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο στη σύμβαση
αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση, ανέρχεται στο ποσόν των ………………………… ευρώ πλέον ΦΠΑ
……………………………… ευρώ.

Άρθρο 3: Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές
3.1.
3.2.

Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και
κατασκευής του (των) εργοστασίου (ων) ………………………………………….
Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών
μεταξύ των προδιαγραφών της Διακήρυξης και των προδιαγραφών της
τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει
γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

Άρθρο 4: Προθεσμίες
4.1.

4.2.
4.3.

Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την
εκτέλεση των υποχρεώσεών του είναι η άφιξη των ειδών εντός εβδομήντα
πέντε (75) Ημερολογιακών Ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η
σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο
15 Ημερολογιακές Ημέρες από την άφιξή των ειδών στον τόπο προορισμού
τους.
Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή
οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007.
Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς το τμήμα Μελέτης
και Προμήθειας Εξοπλισμού της Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ και τους υπεύθυνους της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, τουλάχιστον 10 εργάσιμες
ημέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι
που θα εγκατασταθούν τα είδη.

Άρθρο 5: Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
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5.1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των

ειδών θα γίνει στον τόπο
παραλαβής. Η μεταφορά και η εγκατάσταση
των ειδών στον τόπο
παραλαβής θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

5.2.

Άρθρο 6: Πληρωμές – κρατήσεις
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Η δαπάνη έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα την ΣΑ Ε044 και το έργο με κωδικό
2007ΣΕ04400005 και τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ».
Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για
έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων και δεν επιβαρύνονται με κρατήσεις, εκτός της παρακράτησης
του φόρου εισοδήματος 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση ίση με το 0,10% της
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) η οποία αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. από την
Υπηρεσία καθώς και με παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του
καθαρού συμβατικού ποσού. Επίσης με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά
και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά
νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε
πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά
τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την υποβολή προς την
Υπηρεσία όλων των δικαιολογητικών της παρ. 6.5 της παρούσας. Ο
Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά
περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.
Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν, με ευθύνη του Προμηθευτή, για την
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος είναι τα εξής:

Πρωτότυπο Τιμολόγιο του Προμηθευτή


Πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής



Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ειδών



Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας



Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συμβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.

Άρθρο 7: Λοιποί όροι
7.1

Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη
χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για ………
έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Επίσης
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αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για
7.2

7.3

7.4

7.5

……… έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια
Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν
τροποποίησης
εξασφαλίζεται
η
εκτέλεση
της
προμήθειας
όπως
προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση συνιστά η αντικατάσταση
είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του,
και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και
έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των ειδών
της σύμβασης για άλλους λόγους.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από
τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με στοιχεία Νο …………….,
ποσού ……………..€, ημερομηνία έκδοσης………………. της Τράπεζας
…………………. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και μετά την
κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και
πριν την αποδέσμευση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με
χρόνο ισχύος πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε,
υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια
πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Α.ΔΙ.ΚΤ.Υ.ΥΠ
/Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠ.Π.E.Θ.

Για τον Προμηθευτή
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΥΣ
(ΕΥΡΩ)

€
€
€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται, με τη συμπλήρωση του Πίνακα ακόλουθου υποδείγματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ »
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. %
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

24

Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΜΕ Φ.Π.Α.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

α/α

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
(€)

ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

1

2

3

4

Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από δώδεκα (12) αρχικές μονάδες και είκοσι
τέσσερις (24)
μονάδες επεκτάσεις, με διαστάσεις μονάδας
(ΜxΒxΥ) 100x64x234cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο1].
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από πέντε (5) αρχικές μονάδες και πέντε (5)
μονάδες
επεκτάσεις,
με
διαστάσεις
μονάδας
(ΜxΒxΥ)
100x64x234cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο2] .
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από πέντε (5) αρχικές μονάδες και δέκα (10)
μονάδες
επεκτάσεις,
με
διαστάσεις
μονάδας
(ΜxΒxΥ)
100x94x234cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο3].
Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από:
(α) τέσσερις (4) αρχικές μονάδες και οκτώ (8) μονάδες
επεκτάσεις, με διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x64x234cm,
(β) τρεις (3) αρχικές μονάδες και έξι (6) μονάδες επεκτάσεις,
με διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x74x234cm,
(γ) από μία (1) αρχική μονάδα και δύο (2) μονάδες
επεκτάσεις, με διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x94x234cm.

2

Συστοιχία

1

Συστοιχία

1

Συστοιχία

1

Συστοιχία
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[ΚΩΔΙΚΟΣ Νο4]

5

Συστοιχία κυλιόμενων μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από πέντε (5) αρχικές μονάδες και δέκα (10)
μονάδες
επεκτάσεις,
με
διαστάσεις
μονάδας
(ΜxΒxΥ)
100x64x247cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο5] .

1

Συστοιχία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

6

7

8

9

Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα, με
διαστάσεις
(ΜxΒxΥ) 103x53x225cm και μία (1) σταθερή
επέκταση, με διαστάσεις (ΜxΒxΥ) 100x53x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ
Νο7].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x53x225cm και μία (1)
σταθερή επέκταση
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 90x53x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο8].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x53x225cm και μία (1)
σταθερή επέκταση
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 75x53x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο8Α]
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x53x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις, με

20

Συστοιχία

3

Συστοιχία

1

Συστοιχία

2

Συστοιχία
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διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x53x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο9].

10

Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων διπλής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x53x225cm και τρεις (3) σταθερές επεκτάσεις, με
διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x53x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο10].

6

Συστοιχίες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ

11

12

13

14

Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x150cm και έξι (6) σταθερές επεκτάσεις, με
διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x28x150cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο11].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις, με
διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο13].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x225cm και τρεις (3) σταθερές επεκτάσεις, με
διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ) 100x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο14].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x225cm και μία
(1)
σταθερή επέκταση
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 100x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο15].

1

Συστοιχία

1

Συστοιχία

3

Συστοιχίες

1

Συστοιχία
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15

16

17

18

19

Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x225cm και μία
(1)
σταθερή επέκταση
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 75x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο16].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 103x28x225cm και δύο (2) σταθερές επεκτάσεις
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 75x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο17].
Συστοιχία σταθερών μεταλλικών βιβλιοστασίων μονής όψεως
αποτελούμενη από μία (1) σταθερή αρχική μονάδα διαστάσεων
(ΜxΒxΥ) 78x28x225cm και δύο (2)
σταθερές επεκτάσεις
διαστάσεων (ΜxΒxΥ) 75x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο18].
Σταθερό μεταλλικό βιβλιοστάσιο μονής όψεως αποτελούμενο
από μία (1) σταθερή βασική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
93x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο19].
Σταθερό μεταλλικό βιβλιοστάσιο μονής όψεως αποτελούμενο
από μία (1) σταθερή βασική μονάδα διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
78x28x225cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο46].

3

Συστοιχίες

4

Συστοιχίες

1

Συστοιχία

1

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

20

Τραπέζι αναγνωστηρίου με μεταλλικό σκελετό και διαχωριστικό
πάνελ στη μέση της επιφάνειας εργασίας διαστάσεων (ΜxΒxΥ)
160x100x75cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο33].

12

Τεμάχιο
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21

Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με
διαστάσεις (ΜxΒxΥ) 580x60x75cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο30].

1

Τεμάχιο

22

Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με
διαστάσεις (ΜxΒxΥ) 144x50x75cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο31].

1

Τεμάχιο

23

Πάγκος ηλεκτρονικού υπολογιστή με μεταλλικό σκελετό με
διαστάσεις (ΜxΒxΥ) 440x60x75cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο32].

1

Τεμάχιο

24

Πάγκος αναγνωστηρίου με μεταλλικό σκελετό και μεταλλικά
πόδια με διαστάσεις (ΜxΒxΥ) 435x60x75cm [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο40].

2

Τεμάχιο

25

Κάθισμα σταθερό χωρίς μπράτσα αναγνωστηρίου και γενικής
χρήσης [ΚΩΔΙΚΟΣ Νο27].

54

Τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα- Υπογραφή
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16PROC004616905 2016-06-17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρακάτω ειδικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαράβατοι (ες), ισχύουν για όλα τα προς
προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα (μία) από αυτούς (ες) θα έχει σαν συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών.
1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή
το ισοδύναμό τους».

1.

Στους υπο-φακέλους της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού η
αρίθμηση-κωδικοποίηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς
δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης.

2.

Αναντιστοιχία Τεχνικής Προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή
της Οικονομικής Προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3.

4.

Ανακριβής δήλωση σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης

της.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN –
European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να
διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες
τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

5.

Στην τιμή προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς
και εγκατάστασης των ειδών στον τόπο προορισμού-παράδοσης.

6.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών για τα είδη του εξοπλισμού που περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης, επί ποινή απόρριψης, πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα
χαρακτηριστικά που δίνονται στους ακόλουθους Πίνακες Συμμόρφωσης τους οποίους οι υποψήφιοι
προμηθευτές

υποχρεούνται να συμπληρώσουν.

Για τη συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης ισχύουν τα ακόλουθα:
Στη στήλη ΄΄ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα είδη της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη ΄΄ΑΠΑΙΤΗΣΗ΄΄ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΄΄ΝΑΙ΄΄, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Προμηθευτή.
Στη στήλη ΄΄ΑΠΑΝΤΗΣΗ΄΄ σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Προμηθευτή που έχει την μορφή
΄΄ΝΑΙ΄΄ ή ΄΄ΟΧΙ΄΄ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
Στη στήλη ΄΄ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς΄΄ θα σημειωθεί η σαφής
παραπομπή σε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ή Παραρτήματος της.
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Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.

1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ [ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ]

Οι συστοιχίες των κυλιόμενων βιβλιοστασίων διπλής
όψεως αποτελούνται από αρχικές μονάδες και
μονάδες επέκτασης που πρέπει να είναι της ίδιας
σειράς για λόγους ομοιομορφίας. Θα πρέπει να είναι
της ίδιας χρωματικής σειράς με τα σταθερά
βιβλιοστάσια για λόγους ομοιομορφίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τις διαστάσεις της αρχικής μονάδας και της
μονάδας επέκτασης ισχύουν τα ακόλουθα:
Ύψος (Y): Το ύψος του ορθοστάτη της αρχικής και
της μονάδας επέκτασης να είναι 234cm και 247cm
(με δυνατότητα ανοχής +/- 5cm).
Το τελικό ύψος του συστήματος προκύπτει από το
ύψος του ορθοστάτη συν το ύψος των μηχανισμών
στήριξης και κύλισης.
Πλάτος (Μ): Το πλάτος της αρχικής μονάδας και των
μονάδων επέκτασης να είναι 100cm (με δυνατότητα
ανοχής +/- 2cm).

NAI

Η τελευταία επέκταση να περιλαμβάνει ένα επιπλέον
τερματικό ορθοστάτη.
Βάθος (Β): Το βάθος των μονάδων να είναι 64cm,
74cm και 94cm (με δυνατότητα ανοχής +/- 2cm),
όπως προκύπτει και από το ωφέλιμο βάθος των
ραφιών 30cm, 35cm και 45cm αντίστοιχα, το πάχος
των πλαισίων σύνδεσης των ορθοστατών και του
απαιτούμενου χώρου για την ασφαλή λειτουργία της
συστοιχίας.
ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ
Οι σιδηροτροχιές για τη κύλιση των μονάδων να είναι
από γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων τουλάχιστον
(πλάτος)x(ύψος)
70x20mm
και
πακτώνονται
κατάλληλα στο πάτωμα. Μεταξύ ράγας κύλισης και
πατώματος και σε αποστάσεις το μέγιστο ανά 200mm

ΝΑΙ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

να
παρεμβάλλονται
κατάλληλα
στήριξης/οριζοντίωσης της ράγας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

16PROC004616905 2016-06-17

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

παρεμβύσματα

Οι ράγες κύλισης να έχουν διατομή (προφίλ) που
συνεργάζεται με το αντίστοιχο προφίλ των τροχών
κύλισης ώστε να διασφαλίζεται η ευθύγραμμη κίνηση
της συστοιχίας χωρίς κίνδυνο εκτροχιασμού.
Οι ράγες πρέπει να είναι απόλυτα οριζοντιωμένες και
οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι απόλυτα
παράλληλες.
Το μήκος των ραγών να επεκτείνεται πέραν της
τελευταίας μονάδας (σταθερής και επεκτάσεων) της
συστοιχίας για τη δυνατότητα μετακίνησης των
συστοιχιών και τη δημιουργία των απαιτούμενων
διαδρόμων προσπέλασης.
Η τροχιά να υποστηρίζει την διπλή λειτουργία του
«οδηγού» της κινητής βάσης και του συστήματος
«Αντί-ανατροπής» και να εμποδίζει την ανύψωση της
βάσης από την τροχιά.

ΝΑΙ

Στις άκρες των τροχιών κύλισης να τοποθετούνται
κατάλληλα εξαρτήματα τέλους διαδρομής.

ΝΑΙ

ΔΟΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΦΟΡΕΙΟΥ) ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
Σε κάθε βάση στήριξης και κύλισης επικάθηνται μία
αρχική μονάδα με τις επεκτάσεις της. Οι βάσεις αυτές
που αποτελούν το φορείο κύλισης των μονάδων να
είναι κατασκευασμένες σε μορφή πλαισίου από ειδικά
διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5-2,5mm,
στις διαστάσεις πλάτους και βάθους των μονάδων
που επικάθηνται και ύψος τουλάχιστον 150mm. Η
κατασκευή
τους
να
γίνεται
με
κατάλληλες
αναδιπλώσεις του χάλυβα και να είναι πλήρως
ηλεκτροσυγκολλημένες
περιμετρικά
ώστε
να
διασφαλίζεται η αντοχή της βάσης/φορείου σε κάμψη
και στρέβλωση για τα μέγιστα φορτία τα οποία
δέχεται.

ΝΑΙ

Κάθε βάση στήριξης/κύλισης να φέρει τουλάχιστον
τέσσερις (4) τροχούς κύλισης και να είναι
προσαρμοσμένος σ’ αυτήν ο κεντρικός άξονας που
την διατρέχει και μεταδίδει την κίνηση στους
τροχούς. Οι τροχοί κύλισης να είναι χαλύβδινοι,
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διαμέτρου
τουλάχιστον
120mm
με
ένσφαιρα
αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν υψηλής αντοχής και να
έχουν αντοχή για 1500kg φορτίου ο καθένας.
Κάθε βάση να διαθέτει τουλάχιστον δύο ελαστικά
αμορτισέρ στα δύο άκρα της μεγαλύτερης πλευράς
της για απορρόφηση των κραδασμών κατά την
κύλιση της. Στη περίπτωση φορείων με μήκος
μεγαλύτερο από 3000mm, τα αμορτισέρ να
αποτελούνται από περισσότερα στοιχεία, ανάλογα με
το τελικό μήκος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η μετάδοση κίνησης στη βάση
(φορείο)
στήριξης/κίνησης να γίνεται μέσω ενός τιμονιού που
βρίσκεται
στο εξωτερικό μπροστινό μέρος κάθε
αρχικής μονάδας και να φέρει μηχανισμό από ειδικό
μπουτόν, που μπλοκάρει την περιστροφή του και δεν
επιτρέπει την μετακίνηση του φορείου.
Η κίνηση να μεταδίδεται μέσω αλυσίδων και
χαλύβδινων οδοντωτών τροχών στον κεντρικό
χαλύβδινο άξονα που διατρέχει το φορείο
και
μεταδίδει την κίνηση σε κινητήριους τροχούς του
φορείου, που κυλούν σε όλες τις ράγες για να ωθείται
έτσι η συστοιχία σε όλο το μήκος της παράλληλα,
ομοιόμορφα
και
ομαλά,
χωρίς
υστέρηση
οποιουδήποτε τμήματός του, όταν περιστρέφεται το
τιμόνι.

ΝΑΙ

Όλα τα μηχανικά μέρη μετάδοσης της κίνησης, να
προστατεύονται από μια διακοσμητική μεταλλική
πρόσοψη σε όλο το ύψος των ραφιών που θα
βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του μπροστινού
ορθοστάτη, ώστε να είναι δυνατή, σε περίπτωση
ανάγκης, μια γρήγορη διορθωτική ή συντηρητική
επέμβαση, χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθεί
τίποτε από το ράφι.

ΝΑΙ

Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης να φέρει
σύστημα υποπολλαπλασιασμού με την χρήση ενός ή
δύο ενδιάμεσων γραναζιών, ανάλογα με το μήκος της
κινητής βάσης και του φορτίου λειτουργίας που
προβλέπεται, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η
προσπάθεια ενεργοποίησης του τιμονιού, με σχέσεις
μετάδοσης κίνησης 1/1500 έως 1/3000 (ανάλογα με

ΝΑΙ
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το πλήθος των σειρών) ώστε να μετακινούνται
περισσότερες κινούμενες βάσεις με ένα μόνο
χειρισμό.
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των μονάδων να
αποτελούνται από δύο κάθετα στοιχεία από λείο
χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα
διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει
ορθογώνιες διατομές που θα φέρουν διάτρηση ανά
20-25mm περίπου για την στερέωση των ραφιών. Το
ύψος των στοιχείων να είναι ίσο με το ύψος των
μονάδων και το βάθος κάθε στοιχείου ίσο με το ήμισυ
του βάθους κάθε μονάδας.

ΝΑΙ

Τα στοιχεία να στερεώνονται σταθερά στο κάτω
τμήμα τους με βίδες στις βάσεις/φορεία σε απόσταση
μεταξύ τους όσο το πλάτος των ραφιών και να είναι
κατασκευασμένα έτσι ώστε να διαθέτουν την
απαιτούμενη αντοχή σε κάμψη, λυγισμό και
στρέβλωση για κάθετες και οριζόντιες καταπονήσεις.
Τα στοιχεία των ορθοστατών να ενώνονται μεταξύ
τους στο πίσω μέρος τους και σε κατάλληλες θέσεις
με ατσάλινο ορθογωνικό πλαίσιο με πάχος μετάλλου
τουλάχιστον 1,5mm ή με χιαστί διαμήκεις ράβδους
από
χάλυβα,
συνδεόμενες
με
κατάλληλα
εξαρτήματα.

ΝΑΙ

Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με
ηλεκτροστατική
βαφή
εποξειδικής
πούδρας
κατηγορίας Μ1 με πάχος που να κυμαίνεται από 60100 microns, χρώματος της επιλογής μας.

ΝΑΙ

ΡΑΦΙΑ
Το ωφέλιμο βάθος των ραφιών να είναι 30cm, 35cm
και 45cm.

ΝΑΙ

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για
πρόσθετη
αντοχή)
φύλλο
χάλυβα
πάχους
τουλάχιστον 0,88mm. Τα ράφια βάθους 30cm να
έχουν πιστοποιημένη αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό
τουλάχιστον 100kg ανά ράφι.
Τα ράφια βάθους
35cm και 45cm να είναι ειδικά ενισχυμένα για να
έχουν πιστοποιημένη αντοχή σε βάρος χωρίς λυγισμό
τουλάχιστον 150kg ανά ράφι.

ΝΑΙ

Σελίδα 56 από 74

ΑΔΑ: ΨΖΝ74653ΠΣ-ΛΗΒ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2016

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ράφια να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι
ώστε στην πίσω τους πλευρά να φέρουν υποδοχή
(κανάλι) για να δέχονται το μεταλλικό αφαιρούμενο
κάθετο «στοπ» βιβλίων ύψους 20-60mm και
πλάτους ίσου με το ωφέλιμο πλάτος του ραφιού (το
οποίο να περιλαμβάνεται στη προσφορά), ή να είναι
διαμορφωμένα έτσι ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση
των βιβλίων προς τα πίσω.
Στην μπροστινή τους
πλευρά
(σόκορο)
να
υπάρχει
θήκη
ύψους
τουλάχιστον 20mm με ειδική υποδοχή για την
τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, με δυνατότητα
προσθαφαίρεσης.
Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση
ατσάλινων
υποστηρικτών,
οι
οποίοι
να
τοποθετούνται στους πλαϊνούς ορθοστάτες του
βιβλιοστασίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κάθε ράφι να εδράζεται σε τέσσερις (4) τέτοιους
υποστηρικτές (δύο (2) ανά ορθοστάτη).
Κάθε κινούμενη ομάδα μονάδων (αρχική και
επεκτάσεις) θα φέρει κατάλληλα εξαρτήματα για την
προστασία των βιβλίων από την σκόνη. Στο
τελευταίο επάνω ράφι θα προσαρμόζεται κατάλληλα
διαμορφωμένο μεταλλικό ή
πλαστικό τεμάχιο που
θα καλύπτει το μεταξύ των κινουμένων μονάδων
κενό. Στον αρχικό και τελικό ορθοστάτη κάθε
κινούμενης μονάδας και καθ΄ όλο το ύψος αυτού θα
είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο προφίλ ελαστικό
παρέμβυσμα για την κάλυψη του κενού μεταξύ των
κινούμενων μονάδων.

ΝΑΙ

Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με
ηλεκτροστατική
βαφή
εποξειδικής
πούδρας
κατηγορίας Μ1 με πάχος που να κυμαίνεται από 60100 microns, χρώματος της επιλογής μας.

ΝΑΙ

ΒΑΘΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ
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Σε όλο το πλάτος της εγκατάστασης της συστοιχίας
να είναι τοποθετημένο ένα ισχυρότατο βάθρο με
πάτωμα από MDF, πάχους τουλάχιστον 25mm, με
τελική
επένδυση
από
αντιολισθητικό
υλικό
λινόλεουμ σε ουδέτερο χρώμα. Στο τελικό πάτωμα
ενσωματώνονται οι ράγες κύλισης ώστε να μη
προεξέχουν αυτού.
Περιμετρικά το βάθρο και στις επιφάνειες που
υπάρχει πρόσβαση να ενώνεται με το πάτωμα με
κεκλιμένες ράμπες από κατάλληλα διαμορφωμένο
χαλυβδόφυλλο, το οποίο θα στερεώνεται στο δάπεδο
με κατάλληλες βίδες.

ΝΑΙ

Στις επιφάνειες που δεν υπάρχει πρόσβαση, το
σόκορο βάθρου και πατώματος θα καλύπτεται από
κατάλληλα διαμορφωμένες χαλύβδινες διατομές.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Σε κάθε αρχική μονάδα
να υπάρχει σύστημα
σήμανσης–προσανατολισμού–καθοδήγησης το οποίο
να αποτελείται από θήκη για την τοποθέτηση
χάρτινων καρτών ή σελίδων με κατάλληλες
διαστάσεις.

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση
καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας η
κατασκευή του εξοπλισμού
να συμμορφώνεται
πλήρως με τα εφαρμοζόμενα κανονιστικά πρότυπα
και τις διεθνείς προδιαγραφές (USA, VAN, AUS, EU).
Οι
εφαρμοζόμενες
εταιρικές
διαδικασίες
και
διεργασίες του εργοστασίου κατασκευής και του
προμηθευτή
να έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα
διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

ΝΑΙ

Επιπρόσθετα η κατασκευή του συστήματος να έχει
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,
ως προς την δομική της επάρκεια, την αντοχή,
ποιότητα και ασφάλεια για το προσωπικό σύμφωνα με
τα πρότυπα BGR 234:09/2004 και DIN EN
15095:06/2009 και να διαθέτει τη σήμανση
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ασφαλείας GS και CE.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους
πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο …….. της Διακήρυξης, με ποινή
αποκλεισμού.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι συστοιχίες των σταθερών βιβλιοστασίων μονής
όψεως αποτελούνται από αρχικές μονάδες και
μονάδες επέκτασης, που πρέπει να είναι της ίδιας
σειράς. Θα πρέπει να είναι της ίδιας χρωματικής
σειράς με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια, για λόγους
ομοιομορφίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ [ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι αρχικές μονάδες και οι μονάδες επέκτασης να
έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:
Ύψος(Υ): 225cm και 150cm,
διαφοροποίησης +/- 5cm.

με

δυνατότητα

Πλάτος(Μ): Αρχική μονάδα
103cm, 93cm και
78cm και μονάδα επέκτασης 100cm, 90cm, και
75cm (+/- 2cm), αντίστοιχα.

ΝΑΙ

Βάθος(Β): Αρχική μονάδα ή επέκτασης 28-30cm.
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
Οι
πλαϊνοί
κατακόρυφοι
ορθοστάτες
των
βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από
πλαίσιο
από
προφίλ
στραντζαριστού
χαλυβδόφυλλου, ορθογωνικής ή τετράγωνης
μορφής. Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν
στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματαρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του
ύψους και της οριζοντίωσης του βιβλιοστασίου ενώ

ΝΑΙ
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την

Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς
βιβλιοστασίων να επενδύεται εξωτερικά με πάνελ
από ακρυλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5mm που
θα καλύπτουν όλο το ύψος και πλάτος του
ορθοστάτη.

ΝΑΙ

Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην
πίσω
πλευρά
με
συνδέσμους
σε
μορφή
ορθογωνικού πλαισίου ώστε να παραμένουν στην
κάθετη θέση τους με πλήρες φορτίο.

ΝΑΙ

Κάθε μεταλλικός ορθοστάτης να φέρει τις
κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται
τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά
15mm περίπου.
Επίσης θα φέρουν κατάλληλα
εξαρτήματα για την πάκτωση του άνω μέρους των
βιβλιοστασίων
στο
τοίχο
που
είναι
κατασκευασμένος από διπλή γυψοσανίδα.

ΝΑΙ

ΡΑΦΙΑ
Το ωφέλιμο βάθος των ραφιών κάθε μονάδας να
είναι 25 cm.

ΝΑΙ

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για
πρόσθετη
αντοχή)
φύλλο
χάλυβα
πάχους
τουλάχιστον 1mm.

ΝΑΙ

Τα ράφια να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι
ώστε στην πίσω τους πλευρά να δέχονται
αφαιρούμενο μεταλλικό κάθετο «στοπ» βιβλίων (το
οποίο να περιλαμβάνεται στη προσφορά), που να
έχει την δυνατότητα να τοποθετείται και στην
μπροστινή τους πλευρά στην περίπτωση που το
ράφι θα χρησιμοποιηθεί υπό κλίση (σαν display).
Θα υπάρχει επίσης κατάλληλη διαμόρφωση ή
πρόσθετο «στοπ» βιβλίων στο τέλος των ραφιών
για τη πλαϊνή στήριξη των βιβλίων στο κάτω μέρος.

ΝΑΙ

Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να
προσαρμόζεται βιβλιοδείκτης ύψους τουλάχιστον
23mm, για την απαραίτητη σήμανση στο
βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη
χρήση κατάλληλων μεταλλικών υποστηρικτών, οι
οποίοι τοποθετούνται στους πλαϊνούς ορθοστάτες
του βιβλιοστασίου και υποστηρίζουν το ράφι σε όλο
το βάθος. Κάθε ράφι να εδράζεται σε δύο τέτοιους
υποστηρικτές έναν αντίστοιχα ανά ορθοστάτη.
Ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των ραφιών να
έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται και υπό
κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display) με ή
χωρίς
την
ανάγκη
χρήσης
πρόσθετων
εξαρτημάτων. Στη περίπτωση χρήσης πρόσθετων
εξαρτημάτων αυτά θα περιλαμβάνονται στη
προσφορά.
Σε κάθε ράφι θα περιλαμβάνεται ένας ατσάλινος
βιβλιοστάτης (ντίζα διαμέτρου 6-8mm) ύψους 150240mm επιχρωμιωμένος, αποσπώμενος και με
δυνατότητα
προσαρμογής
και
απρόσκοπτης
κίνησης στο ράφι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίσης σε κάθε ορθοστάτη και ανάμεσα στο ύψος
των ραφιών θα περιλαμβάνονται δύο ατσάλινες
ράβδοι (διαμέτρου 6-8mm εκάστη)
για την
στήριξη των βιβλίων.
Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με
ηλεκτροστατική
βαφή
εποξειδικής
πούδρας
κατηγορίας Μ1 με πάχος να κυμαίνεται από 70-100
microns, χρώματος της επιλογής μας.

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας η
κατασκευή του εξοπλισμού
να συμμορφώνεται
πλήρως με τα εφαρμοζόμενα κανονιστικά πρότυπα
και τις διεθνείς προδιαγραφές (USA, VAN, AUS,
EU). Οι εφαρμοζόμενες εταιρικές διαδικασίες και
διεργασίες του εργοστασίου κατασκευής και του
προμηθευτή να έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα
διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

ΝΑΙ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Επιπρόσθετα η κατασκευή του συστήματος να έχει
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,
ως προς την δομική της επάρκεια, την αντοχή και
ποιότητα.
Για τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος να
χρησιμοποιείται ατσάλι σε διάφορες διατομές,
κατάλληλα επεξεργασμένο και διαμορφωμένο με
πολλαπλές
ενισχυτικές
νευρώσεις
ώστε
να
εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής, η
αντοχή και η απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία.
Επιπρόσθετα ο εξοπλισμός (ως προς τα επί μέρους
στοιχεία αλλά και ως προς το σύνολό του) να φέρει
πιστοποιήσεις σύμφωνα με BGR 234 και DIN EN
15635 και το εργοστάσιο να έχει ελεγχθεί ως προς
τη ποιότητα σύνθετων συγκολλήσεων σύμφωνα με
DIN 18800.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους
πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο …….. της διακήρυξης, με ποινή
αποκλεισμού.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι συστοιχίες των μεταλλικών βιβλιοστασίων
διπλής όψεως αποτελούνται από αρχικές μονάδες
και μονάδες επέκτασης, που πρέπει να είναι της
ίδιας σειράς. Θα πρέπει να είναι της ίδιας
χρωματικής σειράς με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια,
για λόγους ομοιομορφίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ [ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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αντίστοιχη σελίδα της
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Οι διαστάσεις των αρχικών μονάδων και των
μονάδων επέκτασης να είναι:
Ύψος (Υ): 225cm με ανοχή +/- 5cm.
Πλάτος (Μ): Αρχική μονάδα 103cm, 93cm και
78cm και μονάδα επέκτασης 100cm, 90cm, και
75cm (+/- 2cm), αντίστοιχα.

ΝΑΙ

Βάθος(Β): 53-55cm, για κάθε αρχική μονάδα ή
μονάδα επέκτασης.
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες να είναι
κατασκευασμένοι από διπλό πλαίσιο από προφίλ
στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου, ορθογωνικής ή
τετράγωνης μορφής. Οι παραπάνω ορθοστάτες να
καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά
πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για
ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του
βιβλιοστασίου ενώ προστατεύουν συγχρόνως τα
έπιπλα από την υγρασία.

ΝΑΙ

Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς
βιβλιοστασίων να επενδύεται εξωτερικά με πάνελ
από ακρυλικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5mm που
θα καλύπτουν όλο το ύψος και πλάτος των
ορθοστατών.

ΝΑΙ

Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στο
μέσον
τους
με
συνδέσμους
σε
μορφή
ορθογωνικού πλαισίου ώστε να παραμένουν στην
κάθετη θέση τους με πλήρες φορτίο.

ΝΑΙ

Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες
τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με
δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 15mm περίπου.

ΝΑΙ

ΡΑΦΙΑ
Το ωφέλιμο βάθος των ραφιών κάθε μονάδας να
είναι 25cm.

ΝΑΙ

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για
πρόσθετη
αντοχή)
φύλλο
χάλυβα
πάχους
τουλάχιστον 1mm.

ΝΑΙ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ράφια να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι
ώστε στην πίσω τους πλευρά να δέχονται
αφαιρούμενο μεταλλικό κάθετο «στοπ» βιβλίων (το
οποίο να περιλαμβάνεται στη προσφορά), που να
έχει την δυνατότητα να τοποθετείται και στην
μπροστινή τους πλευρά στην περίπτωση που το
ράφι θα χρησιμοποιηθεί υπό κλίση (σαν display).
Να υπάρχει επίσης κατάλληλη διαμόρφωση ή
πρόσθετο «στοπ» βιβλίων στο τέλος των ραφιών
για την πλαϊνή στήριξη των βιβλίων στο κάτω
μέρος. Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να
προσαρμόζεται ελατηριωτά βιβλιοδείκτης ύψους
τουλάχιστον 23mm, για την απαραίτητη σήμανση
στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.
Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη
χρήση κατάλληλων μεταλλικών υποστηρικτών, οι
οποίοι τοποθετούνται στους πλαϊνούς ορθοστάτες
του βιβλιοστασίου και υποστηρίζουν το ράφι σε όλο
το βάθος.
Κάθε ράφι να εδράζεται σε δύο
τέτοιους υποστηρικτές (με έναν αντίστοιχα ανά
ορθοστάτη).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

16PROC004616905 2016-06-17
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των ραφιών να
έχει την δυνατότητα να τοποθετείται και υπό κλίση,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για χρησιμοποίηση
του σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display)
με ή χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων
εξαρτημάτων.
Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης των
ραφιών εάν απαιτηθεί.
Σε κάθε ράφι θα περιλαμβάνεται ένας βιβλιοστάτης
(ατσάλινη ντίζα διαμέτρου 6-8mm) ύψους 150240mm επιχρωμιωμένος, αποσπώμενος και με
δυνατότητα
προσαρμογής
και
απρόσκοπτης
κίνησης στο ράφι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίσης σε κάθε ορθοστάτη και ανάμεσα στο ύψος
των ραφιών θα περιλαμβάνονται δύο ατσάλινες
ράβδοι (διαμέτρου 6-8mm εκάστη)
για την
στήριξη των βιβλίων.
Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με
ηλεκτροστατική
βαφή
εποξειδικής
πούδρας
κατηγορίας Μ1 με πάχος να κυμαίνεται από 70-100

ΝΑΙ
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microns, χρώματος της επιλογής μας.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας η
κατασκευή του εξοπλισμού
να συμμορφώνεται
πλήρως με τα εφαρμοζόμενα κανονιστικά πρότυπα
και τις διεθνείς προδιαγραφές (USA, VAN, AUS,
EU). Οι εφαρμοζόμενες εταιρικές διαδικασίες και
διεργασίες του εργοστασίου κατασκευής και του
προμηθευτή να έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα
διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.
Επιπρόσθετα η κατασκευή του συστήματος να έχει
πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,
ως προς την δομική της επάρκεια, την αντοχή και
ποιότητα.
Για τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος να
χρησιμοποιείται ατσάλι σε διάφορες διατομές,
κατάλληλα επεξεργασμένο και διαμορφωμένο με
πολλαπλές
ενισχυτικές
νευρώσεις
ώστε
να
εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής, η
αντοχή και η απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία.
Επιπρόσθετα ο εξοπλισμός (ως προς τα επί μέρους
στοιχεία αλλά και ως προς το σύνολό του) να φέρει
πιστοποιήσεις σύμφωνα με BGR 234 και DIN EN
15635 και το εργοστάσιο να έχει ελεγχθεί ως προς
τη ποιότητα σύνθετων συγκολλήσεων σύμφωνα με
DIN 18800.

ΝΑΙ

Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους
πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο …….. της διακήρυξης, με ποινή
αποκλεισμού.
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16PROC004616905 2016-06-17
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
Οι διαστάσεις του τραπεζιού αναγνωστηρίου να
είναι (ΜxΒxΥ) 160x100x75cm.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με
επικάλυψη μελαμίνης και στις δύο όψεις του με
δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος
επιφάνειας τουλάχιστον 27mm. Κατά μήκος των
τελειωμάτων
να υπάρχει ειδικό προφίλ από
μασίφ ξυλεία ή σκληρό αντιγδαρτικό ΑΒS πάχους
τουλάχιστον 2mm.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε
μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από
τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς
στήριξης (μπάρες).

ΝΑΙ

Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι
σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον
70x40mm, πάχους τουλάχιστον 1,5mm, που να
καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για τη
σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Οι ραφές να
είναι απόλυτα αφανείς.

ΝΑΙ

Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ
τους με δύο δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή
λαμαρίνα και συντελούν στην αντιστήριξη και
την ευστάθεια της κατασκευής.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια εργασίας να φέρει στη μέση και
κατά το μήκος της διαχωριστικό πάνελ ύψους
40cm περίπου, από μοριοσανίδα με επικάλυψη
μελαμίνης ή από Plexiglas, με δυνατότητα
επιλογής χρώματος.

ΝΑΙ

Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με
εποξειδική βαφή πούδρας.

ΝΑΙ

Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα
πλήρως
εναλλάξιμο
και
να
μπορεί
να
αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.

ΝΑΙ
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Εγγυήσεις – Πρότυπα - Πιστοποιήσεις
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής
πρέπει
απαραίτητα
να
διαθέτουν
πρέπει
απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO
9001.

ΝΑΙ

Το υλικό κατασκευής της επιφάνειας του
τραπεζιού (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα
με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή
εκπομπή φορμαλδεΰδης, πιστοποιητικό CLASS
E1.

2.

ΠΑΓΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

-

Οι διαστάσεις των πάγκων ηλεκτρονικού
υπολογιστή και του πάγκου αναγνωστηρίου
να
είναι:
(MxBxY)
580x60x75cm,
144x50x75cm
και 440x60x75cm και του
πάγκου αναγνωστηρίου να είναι: (MxBxY)
435x60x75cm.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων να είναι
από μοριοσανίδα
με επικάλυψη μελαμίνης
χρώματος
δρυός.
Το
συνολικό
πάχος
επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 25mm. Κατά
μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό
προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ΑΒS πάχους
τουλάχιστον 2mm.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε
μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται
από έξι (6) στηρίγματα (πόδια) (τέσσερα
πλαϊνά και δύο ενδιάμεσα) και ένα πλαίσιο
στήριξης.

ΝΑΙ

Τα στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π,
ορθογωνικής
διατομής
με
διαστάσεις
τουλάχιστον
70x30mm
και
πάχους

ΝΑΙ
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τουλάχιστον 2mm, που να καταλήγουν σε
πέλματα-ρεγουλατόρους
για
την
σωστή
οριζοντίωση του επίπλου.
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από
ορθογωνικές
διατομές
διαστάσεων
τουλάχιστον
60x40mm
και
πάχους
τουλάχιστον 2mm. Οι ραφές να είναι απόλυτα
αφανείς.
Τα
πόδια των πλαϊνών και ενδιάμεσων
στηριγμάτων να είναι ενωμένα με
δοκούς
(μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα.

ΝΑΙ

Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με
εποξειδική βαφή πούδρας.

ΝΑΙ

Εγγυήσεις – Πρότυπα - Πιστοποιήσεις
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής
πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση
κατά ISO 9001.

ΝΑΙ

Το υλικό κατασκευής της επιφάνειας των
πάγκων
(μοριοσανίδα
επενδυμένη
αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη
χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΰδης,
πιστοποιητικό CLASS E1.

3.

ΚΑΘΙΣΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ
ΜΠΡΑΤΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι
ενιαίες και να είναι κατασκευασμένες από κόντρα
πλακέ οξιάς πάχους 12mm. Η πλάτη να έχει
διαμορφωθεί με καμπυλότητα περί κατακόρυφο
άξονα για να αγκαλιάζει την πλάτη και να φέρει
στο άνω άκρο της οπή για να χρησιμοποιείται ως
λαβή για την μετακίνηση του καθίσματος.

ΝΑΙ

Η έδρα στο εμπρός άκρο της να φέρει καμπύλη
προς τα κάτω προκειμένου να μην εμποδίζει τα
πόδια
Σελίδα 68 από 74

ΑΔΑ: ΨΖΝ74653ΠΣ-ΛΗΒ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2016

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

16PROC004616905 2016-06-17

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε
αντίστοιχη σελίδα της
Τεχνικής Προσφοράς

Τα πόδια να είναι κατασκευασμένα από ατσάλινο
σωλήνα ενισχυμένο ενιαίο ανά δύο πόδια. Η
στερέωση να γίνεται κάτω από την έδρα του
καθίσματος
με
την
βοήθεια
καταλλήλων
εξαρτημάτων που θα εξασφαλίζουν την ισχυρή
σύνδεσή τους.
Τα πόδια να καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα
κατάλληλα
για
την
προστασία
των
ευαίσθητων δαπέδων.
Εγγυήσεις – Πρότυπα - Πιστοποιήσεις
Να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς
παροχής ανταλλακτικών.
Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής
πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση
κατά ISO 9001.

ΝΑΙ

Το προσφερόμενο κάθισμα πρέπει επίσης να
ανταποκρίνεται
εξολοκλήρου
στα
διεθνή
STANDARDS ακαυστότητας (CLASS 1IM).
Τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους
πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο …….. της διακήρυξης, με ποινή
αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα προς προμήθεια είδη επίπλωσης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης
θα τοποθετηθούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα ακόλουθα αρχιτεκτονικά σχέδια
(κατόψεις) χωροθέτησης.
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