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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΘΕΜΑ: Ανοικηός δημόζιος διεθνής μειοδοηικός διαγωνιζμός  για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟΤ»  
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο: 

i. Ρνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/07.06.2010) «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

ii. Ρνπ Λ. 3463/2006, πεξί «Θχξσζεο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 

114/08.06.2006 ΡΔΣΝΠ ΞΟΩΡΝ) ». 

iii. Ρεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ Ξ.ΔΠ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ. 3463/2006. 

iv. Ρνπ Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ Α/85/11.04.2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Νδεγίαο 

2009/50/ΔΘ» 

v. Ρεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 31εο Καξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 

2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Πεπηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΣΣ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΘ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ηεο νδεγίαο 

2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ 

Θαλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ 

αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ). 

vi. Ρνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/16.03.2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ» κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα Ξ.Γ. 

370/95, Ξ.Γ. 346/1998, Ξ.Γ. 18/2000, Ξ.Γ. 105/2000. 

vii. Ρεο απφθαζεο ηνπ π. Δζσηεξηθψλ 11389/93 (Φ.Δ.Θ. 185) «Δληαίνο 

θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΘΞΝΡΑ» θαη ησλ 

εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5) / 53/93 (παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ 

εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο, ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε 



ηα άξζξα ηεο .Α. 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

viii. Ρνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1.251/2011 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ 

αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

ix. Ρεο Ξ1 3797/23.08.2007 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δμαίξεζε 

πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ».  

x. Ρεο Ξ1 /4089/04-11-2011 (ΦΔΘ 2498/β/04-11-2011) 

xi. Ρνπ N. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

xii. Ρνπ Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ 30/Α/14.02.2005) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 (ΦΔΘ 

279/Α/10.11.2005), ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ.3310/2005…». 

xiii. Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α’/ 30.09.2010) πεξί «Γηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία» φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

xiv. Ρνλ Λ. 3548/07 (ΦΔΘ 68/Α/20.03.2007 πεξί «Θαηαρψξεζεο 

δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ λ.3801/2009. 

xv. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Δλίζρπζε 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα». 

2. Ρελ 2985/26-04-2013 Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα "Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013". 

3. To 2104/25-4-2014 έγγξαθν ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν απαηηείηαη ε επαλαδεκνπξάηεζε ηεο 

πξνκήζεηαο γηα ηηο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ φπνπ δελ ππήξμε επαξθήο αληαγσληζκφο 

κνλαδηθφο δηαγσληδφκελνο). 

4. Ρελ 487/2014 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα επαλάιεςε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηα κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Θέληξνπ Θνηλσληθήο 

Κέξηκλαο» γηα ηηο νκάδεο Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, Ξαηρλίδηα 

θαη Δίδε θπζηνζεξαπείαο – ΑΚΔΑ  

5. Ρελ εγγξαθή πίζησζεο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Θ.Α.  15-7341.017. 

6.  Ρελ απφ . . ./. . ./2014 Γηαηχπσζε Πχκθσλεο Γλψκεο ηεο Δλδηάκεζεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμε επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ». 

7. Ρελ  631/2014 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη όποι δημοππάηηζηρ θαη νη ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ. 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 
 

Δπαλαιεπηηθφ αλνηθηφ δεκφζην δηεζλή δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εξγαζηψλ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εκαηόν εξήνηα 

μίαρ σιλιάδων εννιακόζια είκοζι ένα εςπώ και ζαπάνηα πένηε λεπηών 

(161.921,45€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Θέληξνπ 

Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Θαηηγοπία: Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ 

1 Κνπδίλα κε θπθινζεξκηθό θνύξλν 62 ηεµάρηα 1 

2 Απνξνθεηήξαο 63 ηεµάρηα 1 

3 Ηιεθηξηθή  θνπδίλα εκαγηέ 64 ηεµάρηα 2 

4 Ψπγεηνθαηαςύθηεο 65 ηεµάρηα 4 

5 Πιπληήξην πηάησλ – πνηεξηώλ 66 ηεµάρηα 1 

6 Πιπληήξην πηάησλ  67 ηεµάρηα 3 

7 Πιπληήξην  ξνύρσλ  68 ηεµάρηα 2 

8 Κνπδηλνκεραλή 69 ηεµάρηα 1 

9 ηεγλσηήξην 70 ηεµάρηα 1 

10 Μεραλή   θνπήο ςσµηνύ 71 ηεµάρηα 1 

11 Ηιεθηξηθή ζθνύπα 72 ηεµάρηα 3 

12 Βξαζηήξαο 73 ηεµάρηα 3 

13 Πνιπθαθεηηέξα 74 ηεµάρηα 2 

14 Σνζηηέξα 75 ηεµάρηα 2 

15 Ηιεθηξηθή εζηία 76 ηεµάρηα 3 

16 Σειεόξαζε 77 ηεµάρηα 3 

17 Φνξεηό CD player 78 ηεµάρηα 6 

18 Ηιεθηξηθό αηκνζίδεξν 79 ηεµάρηα 1 

19 Πξέζα ζηδεξώκαηνο  80 ηεµάρηα 1 

20 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 81 ηεµάρηα 2 

21 Πιαζηηθνπνηεηήο 82 ηεµάρηα 1 

22 Μεραλή  ζπηξάι 83 ηεµάρηα 1 

23 Αξηζµνµεραλή 84 ηεµάρηα 4 

24 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο αζύξµαηεο 85 ηεµάρηα 7 

25 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο ελζύξκαηεο 86 ηεµάρηα 10 

Θαηηγοπία: Ζλεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ 

26 Ψεθηαθή θσηνγξαθηθή µεραλή 87 ηεµάρηα 2 

27 Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο 88 ηεµάρηα 2 

28 Βηληενπξνβνιέαο (projector) 89 ηεµάρηα 3 

29 Οζόλε  PROJECTOR 90 ηεµάρηα 1 

30 Φσηναληηγξαθηθό αζπξόκαπξν 91 ηεµάρηα 1 

31 Φσηναληηγξαθηθό έγρξσκν 92 ηεµάρηα 1 

32 Ηιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 93 ηεµάρηα 30 

33 Πνιπµεράλεµα laser 94 ηεµάρηα 3 

34 Μνλόρξσκνο εθηππσηήο laser 95 ηεµάρηα 3 

35 αξσηήο (Scaner) 96 ηεµάρηα 2 

Θαηηγοπία: Δίδη θςζιοθεπαπείαρ – ΑΚΔΑ 

36 Κξεβάηη θπζηνζεξαπείαο BOBATH 97 ηεµάρηα 2 

37 Γαθηπιηέξα μύιηλε 98   2 

38 Χακειή ζθήλα (θεθιηκέλν επίπεδν)  99 ηεµάρηα 2 

39 Ρνιά αζθήζεσλ 100 ηεµάρηα 6 

40 ηξώκαηα γπκλαζηηθήο 101 ηεµάρηα 10 

41 
Δπηηξαπέδηα ζπζθεπή 
ειεθηξνζεξαπίαο  

102 ηεµάρηα 2 

42 Δπηηξαπέδηα ζπζθεπή ππεξήρσλ 103 ηεµάρηα 2 



 

43 
Σξνρήιαηε δηαζεξκία βξαρέσλ 
θπκκάησλ 

104 ηεµάρηα 2 

44 Δπηηξαπέδηα ζπζθεπή LASER 105 ηεµάρηα 2 

45 
Σξνρήιαηε ζπζθεπή ππέξπζξσλ 
αθηίλσλ 

106 ηεµάρηα 2 

46 Πνδήιαην θαζηζηό γπκλαζηεξίνπ 107 ηεµάρηα 2 

47 
Σξνρήιαην ζηξνγγπιό ζθακπό κε 
πιάηε 

108 ηεµάρηα 4 

48 Σξνρήιαην ηξαπεδάθη 109 ηεµάρηα 2 

49 πζθεπή ειεθηξνκάιαμεο 110 ηεµάρηα 2 

50 Μπάιεο θηλεζηνζεξαπείαο 111 ηεµάρηα 18 

51 θήλα ζηαζεξνπνίεζεο 112 ηεµάρηα 4 

52 Παικηθό νμύκεηξν δαρηύινπ 113 ηεµάρηα 2 

53 Μαγλεηηθόο ηξνρόο ώκνπ 114 ηεµάρηα 3 

54 Γίζθνο ηζνξξνπίαο 115 ηεµάρηα 6 

55 Λάζηηρν πξννδεπηηθήο αληίζηαζεο 116 ηεµάρηα 20 

56 Αλαπεξηθό θάζηζκα 117 ηεµάρηα 4 

57 Γσληαθό θάζηζκα παηώκαηνο 118 ηεµάρηα 2 

58 Πνδήιαην αλαπεξίαο 119 ηεµάρηα 1 

59 Δθπαηδεπηήο βάδηζεο 120 ηεµάρηα 2 

60 Κνύληα ξνιό αηώξεζεο 121 ηεµάρηα 2 

61 
Κνύληα πιαηθόξκα (γηα θίλεζε ζε όια 
ηα επίπεδα) 

122 ηεµάρηα 2 

62 ύζηεκα αηώξεζεο 123 ηεµάρηα 1 

Θαηηγοπία: Ξαισνίδια 

63 Πιαζηηθό ζπηηάθη 124 ηεµάρηα 1 

64 Πιαζηηθό ηνύλει 125 ηεµάρηα 2 

65 Ξύιηλε ηξακπάια δύν ζέζεσλ 126 ηεµάρηα 1 

66 Κνύληα λεπίσλ ηεζζάξσλ ζέζεσλ 127 ηεµάρηα 1 

67 Σζνπιήζξα λεπίσλ 128 ηεµάρηα 1 

68 Πιαζηηθό πνιπόξγαλν 129 ηεµάρηα 1 

69 Πιαζηηθό ηξαπέδη 130 ηεµάρηα 4 

70 Γηάθνξα παηρλίδηα 131 ηεµάρηα 1 

 

 

 

Ζ δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο:  

 

Α) ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Β)  ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γ) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ                                                 

Γ) ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ- ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

Δ) ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΙΖΟΩΚΖ 

ΠΡ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Ε) ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Ζ) ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ 

 

Α) ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

1) Ρεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο 



 

 

2) Ρόπορ και σπόνορ Γιενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα ζην Οέζπκλν ζην θηίξην Γειθίλη ηελ 25/08/2014 

εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 10:00 – 10:15. Κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 

ψξα ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη φζεο πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  

Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο ε νπνία ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

3) Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ – Γικαιολογηηικά 

 

1) Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: 

 α) θπζηθά πξφζσπα,  

 β) λνκηθά πξφζσπα  

 γ) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ (εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ΔΘΞΝΡΑ) 

 δ) ζπλεηαηξηζκνί 

 

2) Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο 

ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 

α)   Νι Έλληνερ πολίηερ:  

 

1.   Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 

2.   Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία καο. 

 

3.   Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία.  

 

4.   Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

 

5.   Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα. Ρν επάγγεικα ηνπο πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο 

κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

 

6.   Ανηίγπαθο πιζηοποιηηικού διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ISO 9001:2000 ή 

άιινπ ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

 

7.   πεύθςνη δήλωζη όηι  

Α) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή 

ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ν.η.α.) 

Β) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

Γ) Δίλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, 

φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 



 

Γ) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

Δ) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

β)   Νι αλλοδαποί:  

 

1.   Δγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζηο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

3.   Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) .  

 

4.   Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί 

εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο 

επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. Ρν επάγγεικα ηνπο πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

 

5.   Ανηίγπαθο πιζηοποιηηικού διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ISO 9001:2000 ή 

άιινπ ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

 

6. πεύθςνη δήλωζη φπσο παξαπάλσ (α) πνπ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

γ)   Ρα νομικά ππόζωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (α) θαη (β) εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ.  

 

δ)   Νι ζςνεηαιπιζμοί:   

 

1.   Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

2.   Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

3.   Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ (α).  

4.   Ανηίγπαθο πιζηοποιηηικού διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ISO 9001:2000 ή 

άιινπ ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

 

 

ε)   Νι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά:  

 

1.   Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

 

Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία 

ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ.  

  

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο 

ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.  



 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.   

 

 

Β) ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΡΩΛ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

1) Ξποέλεςζη ηων πποζθεπόμενων αγαθών 

 

1) Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο 

ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Ρα 

παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο.  

2) Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή 

απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ησλ ν.η.α., πνπ ηζρχεη θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

3) Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ε εηαηξία θαηαζθεπήο 

θάζε είδνπο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ.  

4) Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ΔΘΞΝΡΑ 

 

 

2) Ρπόπορ Πύνηαξηρ ηων Ξποζθοπών 

 

1) Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, κέζα ζε 

θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δχν αληίγξαθα, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο εμήο 

ελδείμεηο:                

               α.  Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

               β. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα.  

               γ.  Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

               δ.  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

               ε.  Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο 

2) ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα: α) φια ηα 

δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, β) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, γ) ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε  "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ". 

3) Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. Ζ οικονομική πποζθοπά θα ππέπει, επί ποινή 

αποκλειζμού, να είναι ζςνηαγμένη ζε θεωπημένο ένηςπο ηηρ ςπηπεζίαρ. 

Νη δηαγσληδφκελνη ζηελ θαηεγνξία παηρλίδηα, πξέπεη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγφ ηνπο γηα ηα 

πξνζθεξφκελα παηρλίδηα ζην είδνο κε θσδηθφ 131 (δηάθνξα παηρλίδηα) θαζψο θαη 

ππεχζπλε δήισζε φηη νη αλαγξαθφκελεο ζε απηφλ ηηκέο δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

κεηά ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

4) Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγν 



 

κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

5) Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 

είλαη θαζαξνγξακκέλε. 

 

6) Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην. 

 

7) Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζε 

κία νκάδα (ζην ζχλνιν απηήο) ή πεξηζζφηεξεο ή θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ (πεξ. β ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ). Πε θάζε πεξίπησζε ε 

πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ππνρξεσηηθά κε αλάινγν πνζφ 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

 

3) Αποκλίζειρ από ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ – Γιεςκπινήζειρ 

 

1) Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά 

αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή 

πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 

πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ.  

 

2) Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξνζθνξάο.  

 

3) Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.   

  

4) Δναλλακηικέρ Ξποζθοπέρ - Ανηιπποζθοπέρ 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ νη θχξηεο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή ιχζεηο δελ 

θαηνλνκάδνληαη ξεηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, δε ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφ 

απηέο. 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.   

 

5) Ριμή πποζθοπάρ 

 

1) Ζ ηηκή δίλεηαη ζε ΔΟΩ θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 

2) Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.   

 

3) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή 



 

δελ δίδεηαη εληαία ηηκή, γηα ην κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν κεηέρσλ 

ζηνλ δηαγσληζκφ ή γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

 

4) Νη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: 

 

ΓΗΑ ΔΓΣΩΟΗΝ ΞΟΝΪΝΛ: 

Α) Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Β) Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (Πε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία). Ζ ηηκή 

κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Αμία CIF θαη πξνέιεπζε ηνπ 

εηζαγφκελνπ κέξνπο ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Γαζκνί, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο, κεηαθνξηθά εζσηεξηθνχ θαη ινηπά έμνδα πνπ επηβαξχλνπλ ην 

εηζαγφκελν κέξνο. Λα αλαθέξεηαη ε δαζκνινγηθή θιάζε ησλ εηζαγνκέλσλ κεξψλ. 

Αμία εγρψξησλ πξψησλ πιψλ. Αμία άκεζσλ εξγαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξαγσγή. Αλαιπηηθά θάζε άιιν θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή. Ζ 

εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία ζε Δπξψ θαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο % επί ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

 

ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΝΚΔΛΝ ΞΟΝΪΝΛ: 

Α) Ρηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Β) Ξνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (Πε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ πεξεζία). Ζ ηηκή 

κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. Πηηο πξνζθνξέο λα αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α. Ρν κεηαηξέςηκν 

ζε ζπλάιιαγκα κέξνο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. β. Ρν κε κεηαηξέςηκν ζε 

ζπλάιιαγκα κέξνο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο πνπ ζα επηκεξίδεηαη σο εμήο: Ρπρφλ 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο ή άιιεο κνξθήο πνπ γίλνληαη ζηελ 

Διιάδα. Ρπρφλ ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. πεξεζίεο εθηεισληζκνχ. πεξεζίεο κεηαθνξάο. Γαζκνί, 

θφξνη θαη ηπρφλ άιιεο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο. (Θα αλαθέξεηαη θαη ε 

δαζκνινγηθή θιάζε ηνπ εηζαγφκελνπ είδνπο). Άιιεο ππεξεζίεο θαη θέξδε ηεο 

εηαηξείαο ή εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Θάζε άιιν 

θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή. 

 

5) Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά πεξηζζφηεξα είδε ε ηηκή ζα δίλεηαη 

ππνρξεσηηθά γηα ηε κνλάδα θάζε είδνπο ρσξηζηά. 

 

6) Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπγθξνηείηαη απφ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. ζα δίδεηαη 

ππνρξεσηηθά ηηκή ρσξηζηά γηα θάζε κέξνο απ’ απηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  

 

7) Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη φρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ. 

 

8) Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

6) ποβολή πποζθοπών 

 

1) Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε 

δηεχζπλζε: 

 

ΓΖΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 



 

Ι.  (ΘΡΗΟΗΝ «ΓΔΙΦΗΛΗ») 

Ρ.Θ:74100 

 

2) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κέρξη ηελ Γεςηέπα 25 Αςγούζηος 2014 

θαη ψξα 10:15, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ε πξνζεζκία ιήγεη 

ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

3) Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ 

απφ 10:00 ψξα κέρξη ηελ 10:15 ψξα. 

 

4) Νη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

 

5) Ξξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηεπρψλ πξνθήξπμεο θαη κειέηεο ή γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε έγγξαθα: 22/8/2014 εκέξα Ξαξαζθεπή. 

 

7) Δγγςήζειρ 

 

1) Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 

εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

 

2) Θάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) δειαδή 

8.097,00 Δπξψ ή ηεο αλαινγηθά πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ νκάδσλ πνπ 

ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.). Αλαιπηηθά: 

Γηα ηελ θαηεγνξία Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο: 1.582,00 € 

Γηα ηελ θαηεγνξία Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο: 2.053,00 € 

Γηα ηελ θαηεγνξία Δίδε θπζηνζεξαπείαο – ΑΚΔΑ: 3.620,00 € 

Γηα ηελ θαηεγνξία Ξαηρλίδηα: 842,00 € 

Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν 

ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

3) Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

 

4) Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζήο ησλ ην νθεηιφκελν πνζφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

θαηάπησζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο, αιιά κφλν επί ηνπ πνζνχ ησλ 

ηφθσλ. Πε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ 

επηβνιήο πξνζηίκνπ. Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πιελ ηεο θξάηεζεο 0,25% ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ Ν.Γ.Α.  

 

5) Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. 

 

6) Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα B 

 

 

8) Σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών 

 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηελ 31/12/2014. 
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9) Σπημαηοδόηηζη ηος Έπγος 
Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΠΑΔ 002/8 με κωδικό 2013ΔΞ00280066, 

είλαη εληαγκέλε ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο “07 – Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Ξνηφηεηα 

Εσήο ζηελ Ξεξηθ. Θξήηεο” ηνπ Δ.Ξ. “Θξήηε & Λήζνη Αηγαίνπ” θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

Γ) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

1) Αποζθπάγιζη πποζθοπών 

 

1) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ. 

 

2) Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ 

απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

Απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ν 

θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη 

ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ θαηνρή ηεο νπνίαο θαη παξακέλεη. 

Θαηφπηλ ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ. Θαηφπηλ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ζα αμηνινγεζνχλ νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ έγηλαλ δεθηνί κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ – 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ – απνδεθηέο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 

Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ παξεπξίζθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζα γίλεηαη κέζσ Fax ή Email. 

 

2) Αξιολόγηζη πποζθοπών 

 

1) Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

α) ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο,  

β) ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε,  

γ) ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε θαη κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. 

Δπίζεο, ζα εμεηαζζεί θαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπο, ε επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία, ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη νη ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο 



 

2) Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

3) Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη είλαη 

ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

4) Ξξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

5) Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3) Δνζηάζειρ 

 

1) Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο 

ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο:  

 

α.   Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη 

θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα..  

 

β.   Θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή 

απνθιείζηεθε απ' απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο 

πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ 

 

2) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νζνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο  

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.   

 

 

Γ) ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ - ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

1) Θαηακύπωζη 

 

1) Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

 

2) Θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή ή λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 150 – 152 ηνπ Λ.3463/06. 

 

 

Δ) ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΙΖΟΩΚΖ  

 

1) Σπόνορ παπάδοζηρ ηων ςλικών 

 

Σξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο νξίδεηαη έσο 60 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ή λα κεηαηίζεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ. 



 

Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

2) Ξαπαλαβή ηων ςλικών 

 

1) Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Οεζχκλεο 10 κέξεο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. 

 

2) Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Οεζχκλεο. 

 

3) Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κέζα ζε ρξφλν ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. 

 

4) Νη επηηξνπέο παξαιαβήο ζα είλαη ηξηκειείο, ζα απαξηίδνληαη απφ ππαιιήινπο 

πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γήκν Οεζχκλεο θαη 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο 

(ΔΘΞΝΡΑ) θαη ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011. 

 

3) Ρπόπορ πληπωμήρ 

 

1) Νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο  πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 

2) Σε πεξίπηωζε πνπ ε πιεξωκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηόλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/η.Α`/5.6.2003) "Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο 

29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ θαζπζηεξήζεωλ πιεξωκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο", θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρωξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ 

ζπκβαζηνύρν. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν 
ηεο εκεξνκελίαο εθδόζεωο ηνπ πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

 

3) Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 25 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ 

 

 

ΠΡ) ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ – ΞΑΟΝΣΖ ΔΛΡΞΩΛ 

 

Ξιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Οεζχκλεο, θαζεκεξηλά (πιελ αξγηψλ) 

θαη ψξεο 08.00 έσο 14.30 Γηεχζπλζε Ιεσθ. Πνθ. Βεληδέινπ (Θηίξην Γειθίλη) 

Ρειέθσλν 2831040023, 2831040025  FAX 2831040003. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ην ζεσξεκέλν έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα 

παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

 

Ε) ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

1) Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζε φζεο νκάδεο απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ελδηαθέξνληαη αιιά επη πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη κε ηελ εθάζηνηε πξνζθνξά φιε ε νκάδα (π.ρ. Θαηεγνξία: πνινγηζηέο 

- Κεραλέο γξαθείνπ/ ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθφλαο). 

2) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα είλαη αλάινγε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ νκάδσλ (5% ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.)  

3) Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη αλά νκάδα. 



 

 

 

 

 

 

Ζ) ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ 

 

 

Ζ Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη επίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο, ζε δχν νηθνλνκηθέο 

εθεκεξίδεο, θαζψο θαη ζε κία εβδνκαδηαία θαη δχν εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο 

εθεκεξίδεο. Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί επίζεο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα 

απνζηαιεί θαη ζηo Δπηκειεηήξηo Οεζχκλεο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Οεζχκλεο (http://www.rethymno.gr/information-services/competitions). 

 

 Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ηπρψλ 

επαλαιεπηηθψλ, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ Οεζχκλεο     

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 3801/2009. 

 

 Οέθςμνο 19/06/2014                                                                                   

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 

 

 

 

ΓΗΩΟΓΖΠ Σ. ΚΑΟΗΛΑΘΖΠ 



 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ 

 

 

Α) ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ για ηην «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ 

ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ»   

 

Β) ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

Γ) ΓΔΛΗΘΖ – ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

 

Γ) ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

Δ)  ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

 

 

ΔΘΓΝΡΖΠ …………………………………………… 

              Ζκεξνκελία έθδνζεο .. ..... 
 
Ξπορ Γήμο: 

Λομού: 

Ρασ. Γιεύθςνζη: 
 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. …………………….. γηα επξψ ………………….. 

 

Παο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη 

αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ……………………. επξψ γηα ηελ Δηαηξία ……………………. Νδφο ………………….. 

αξηζκ. …………γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

……………………,γηα ηελ πξνκήζεηα ………………. ζχκθσλα κε ηε ππ’ αξηζκ. ………….. 

δηαθήξπμή ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο 

ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 

 

Ρν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 

έξεπλα ηνπ βαζίκνπ ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………… 

 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία 

ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 

Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

πογπαθή  

                                                                                                                              

 

 

 

 


