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Αρ.Πρωτ.: ΣΠ7/5189

ΠΡΟΚΛΗΗ 79/2015
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ υπ’ αρικμ. 79/2015 προκιρυξθσ, για τθν ανακιρυξθ
ανάδοχου για τθν προμικεια Οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ (Σθλεοράςεισ) για τισ εγκαταςτάςεισ
του ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου και για τθν προμικεια Εξοπλιςμοφ ενδοεπικοινωνίασ (Αςφρματεσ ςυςκευζσ
επικοινωνίασ) για τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Α’ και Β’ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι ζξι χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι τζςςερα ευρϊ (6.724,00€)
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και νομίμων κρατιςεων και πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια εξιντα
ζξι ευρϊ και εξιντα επτά λεπτά (5.466,67€) χωρίσ ΦΠΑ 23%.
Τα προσ προμικεια είδθ είναι χωριςμζνα ςε δφο (2) Τποζργα και διακζτουν το δικό τουσ επιμζρουσ
προχπολογιςμό και ςυγκεκριμζνα το ΤΠΟΕΡΓΟ 1 αφορά ςτθν προμικεια τθλεοράςεων για τισ
εγκαταςτάςεισ του ΚΕ.Ρ.Υ. Λζςβου και το ΤΠΟΕΡΓΟ 2 αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ
ενδοεπικοινωνίασ για τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Α και Β. Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει
προςφορά για ζνα τουλάχιςτον υποζργο και μζχρι το ςφνολο αυτϊν (μζχρι δφο υποζργα). Η
υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο των ειδϊν και ποςοτιτων ανά υποζργο είναι υποχρεωτικι και
οι προςφορζσ που υποβάλλονται και δεν καλφπτουν πλιρωσ όλα τα προσ προμικεια είδθ και τισ
αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ ενόσ από τα υποζργα, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ(για το υποζργο
αυτό).

5.466,67€ χωρίσ Φ.Π.Α. 23%, ι ανάλογο ποςό με βάςθ τον ΦΠΑ τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα
6.724,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.

Προχπολογιςμόσ
Δαπάνθσ
Και
χρθματοδότθςθ

●Σο Τποζργο 1, χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό εξόδων του ζτουσ 2015
τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ - ΚΑΕ1725 (ΕιδικόσΦορζασ43-640).
Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ : 4.510,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι 3.666,67€ χωρίσ
τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. και ςυγκεκριμζνα :
- για τθ προμικεια δφο(2) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 50’’ και ςυναφισ
απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 1.950,00 ευρϊ με Φ.Π.Α. ι 1.585,37, άνευ Φ.Π.Α.
- για τθ προμικεια τριϊν(3) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 42’’ και ςυναφισ
απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ 2.560,00 ευρϊ με Φ.Π.Α. ι 2.081,30, άνευ Φ.Π.Α.
●Σο Τποζργο 2, χρθματοδοτείται κατά 89,72% από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Σαμείο
Εξωτερικϊν υνόρων (κατεπείγουςεσ δράςεισ) και κατά 10,28% από εκνικοφσ πόρουσ.
Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ : 2.214,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι 1.800,00€ χωρίσ
τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.
-για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ ενδοεπικοινωνίασ για τισ κινθτζσ μονάδεσ Αϋ και Βϋ
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Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ», προςαρμογι τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα
κράτθ –μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ)

2.
3.

Σο Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ».

4.

Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν
και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α-112).

5.

Σο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28-06-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/15.9.2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ είχε τροποποιθκεί
με τθν παρ. 2β του άρκρου 238 του ν. 4072/2012(Φ.Ε.Κ. 86/Α/11.4.2012) και πλζον αντικαταςτακεί με τθν παρ. 5 του άρκρου
61 του Ν.4146/2013(Φ.Ε.Κ. 90/ Α/18.4.2013).

6.

7.
8.
9.

Σο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα
Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ».

Σο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Αϋ/29-05-2013) «Εκνικό φςτθμα Δθμόςιων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ».
Σθν παρ.3 του άρκρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014).
Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012)
«Επιβολι και απόδοςθ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων».

10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 «Παρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ» του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ.
Αϋ/1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν δθμοςίων υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία
ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτθματικισ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άχλοι Σίτλοι) και
άλλεσ διατάξεισ».

11. Σισ διατάξεισ του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/12.11.2012) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ
2013-2016. Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ
2013-2016».

12. Σον Ν. 3938/2011(ΦΕΚ61/Αϋ/31-03-2011), όπου μεταξφ άλλων ορίηεται θ ςφςταςθ και θ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων του Τπουργείου Δθμοςίασ Σάξεωσ και Προςταςίασ του Πολίτθ.

13. Σο άρκρο 36 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ Βϋ/11-05-2015) για τον «Εκδθμοκρατιςμό τθσ Διοίκθςθσ – Καταπολζμθςθ
Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπου προβλζπεται, θ κατά
παρζκκλιςθ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ.

14. Σο Π.Δ 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Αϋ/03.09.2012 και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Αϋ/13.9.2012) «Οργάνωςθ και λειτουργία
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ».

15. Σο Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου».
16. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/27-01-2015, Αϋ.

17. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν
και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/27-01-2015, Αϋ.

18. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
19. Σο Π.Δ. 82/2011 (Αϋ-298) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων».
20. Σθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και (αναπλθρωτισ) Οικονομικϊν με αρικμ.
46274 (ΦΕΚ 2573/26-09-2014, Βϋ) με τίτλο «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ
του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων».
21. Σθν υπϋ αρικμ. 4.2/2624/14 (ΦΕΚ 1373 Βϋ/29.5.2014) ΚΤΑ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ, με κζμα «φςταςθ Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ Λζςβου ςτο Διμο Λζςβου».
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22. Σθν υπϋ αρικμό 16.1/770/16.02.2015 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ περί «Ανανζωςθσ
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για τρία (3) ζτθ τθσ κθτείασ του Παναγιϊτθ
Νίκα του Θλία, ςτθ κζςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του
Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ».

23. Σθν υπ’ αρικμ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998) απόφαςθ του

Τπουργοφ
«Κακοριςμοφ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ».

Οικονομικϊν περί

24. Σθν υπϋ αρικμ. Τ136/20.03.2015 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ κζςεων Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν» (ΦΕΚ 389/21-032015/Βϋ).

25. Σθν υπϋ αρικμ. Τ166/08.04.2015 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Αναπλθρϊτρια Τπουργό
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ»(ΦΕΚ568/08-04-2015/Βϋ).

26. Σθν υπϋ αρικμ. 11.1/2166 απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Αναςταςίασ
Χριςτοδουλοποφλου περί «Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ» (ΦΕΚ 781/Βϋ/0405-2015).

27. Σθν υπϋ αρικμ. 8001/21/277-κ’ από 10-02-2015 διαταγι τθσ Γ.Δ.Ο.Ε.. περί «Ρυκμίςεων πλθρωμϊν ςυγχρθματοδοτοφμενου
ςκζλουσ Π.Δ.Ε.».

28. Tθν υπ’ αρ. πρωτ. ΣΠ1/6961/19-12-2014 (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, όπωσ
τροποποιικθκε από τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΣΠ1/2559/15-05-2015 (ΑΔΑ:Ψ7Γ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαςθ, περί «φςταςθσ - υγκρότθςθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν ωσ του ανϊτερου επιτρεπόμενου ποςοφ τθσ ανάκεςθσ ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ
η
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, οικονομικοφ ζτουσ 2015». Για τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία αρμόδια είναι θ 1
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.
29. Σθν με αρικμ. πρωτ.:ΣΠ1/6959 /19-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ) απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, με τθν
οποία εγκρίκθκε θ φςταςθ -υγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ
Τποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ 2015.

30. Tθν υπ’ αρ. πρωτ. ΣΠ1/6960/19-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΗΡ3Ι-ΘΩΚ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, περί
«φςταςθσ - υγκρότθςθσ Επιτροπισ Παραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν οικονομικοφ ζτουσ 2015».

31. Σθν υπϋ αρικμ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Εφαρμοςτικοί κανόνεσ τθσ βαςικισ πράξθσ
574/2007/ΕΚ», Παράρτθμα 11 Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν του Σαμείου Εξωτερικϊν υνόρων, Κατθγορία
Εξοπλιςμόσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί κατά ςειρά από τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, ιτοι τθν με αρικμ. 2009/538/ΕΚ (ΕΕ L
180/20 Σθσ 11/07/2009), αρικμ.2010/69/EU (EE L 36/30 τθσ 09.02.2010) και τθν αρικμ.2011/148/EE (EE L 61/28 τθσ
08.03.2011).
32. Σθσ υπϋαρικμ. 2007/599/ΕΚ από 27/08/2007 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περί «Θζςπιςθσ ςτρατθγικϊν
θ
κατευκυντθρίων γραμμϊν για τθν περίοδο 2007-2013» του Σαμείου Εξωτερικϊν υνόρων, Προτεραιότθτα 4 ».
33. Σο υπϋ αρικμ. Δ.Τ. από 16/03/2011 εγχειρίδιο επιλζξιμων κανόνων που αφοροφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ςτο πλαίςιο του
γενικοφ προγράμματοσ «Αλλθλεγγφθ και Διαχείριςθ Μεταναςτευτικϊν Ροϊν» από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.

34. Σθν φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αριθμό Σφμβαςησ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE-0607860/00-28) που
υπογράφθκε ςτισ 29-11-2013 μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ οποία αφορά τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ με τίτλο «Ενίςχυςη τησ λειτουργίασ των Κινητϊν Μονάδων Πρϊτησ Υποδοχήσ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτησ
υποδοχήσ, ςε περιοχζσ υπό υψηλή πίεςη μεταναςτευτικϊν ροϊν» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation
for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”)(ΑΔΑ:ΒΙΘΔΙ-ΜΕ3) και τθν
Σροποποίθςθ αυτισ ωσ προσ τον προχπολογιςμό του Ζργου (ABAC NUMBER-30-CE-0607860/01-44)- HOME/E/DC Ares
(2015)/299468/26.01.2015 (ΑΔΑ: ΨΓΡΣ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).
35. Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για ζνταξθ του ζργου ςτθ ΑΕ 050/2 και των αντίςτοιχων
πιςτϊςεων (αρικ. πρωτ. 59354/ΔΕ-7574/30-12-2013 & ΑΔΑ:ΒΛΓΔΦ-ΦΔΟ). Ενάρικμοσ ζργου ςτο ΠΔΕ: 2013Ε05020009.
36. Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme “Solidarity and
Management of Migration Flows”(European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version 4 –16-03-2011).
37. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με Α/Α 208 (ΣΠ2/4613/26/08/2015) και ΑΔΑ:ΩΨ8Θ465ΦΘΕ-ΘΨ

38. Σο πρωτογενζσ

αίτθμα δαπάνθσ με ΑΔΑΜ:15REQ001985147/11-04-2014 και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο με
ΑΔΑΜ:15REQ001983199/11-04-2014, ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ ενίςχυςθσ των Κινθτϊν
Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ (Ενάρικμοσ ςτο ΠΔΕ: 2013Ε05020009).
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1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
15PROC003063427
2015-09-18
ΤΠΟΕΡΓΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

Α/Α

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ (ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ) ΓΙΑ ΣΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 : 4.510,00 € , ΜΕ ΦΠΑ ι
3.666,67€, ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
υγκεκριμζνα:
- για τθ προμικεια δφο(2) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων 50’’
και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ
1.950,00 ευρϊ, με Φ.Π.Α. ι 1.585,37 ευρϊ, άνευ Φ.Π.Α. και
- για τθ προμικεια τριϊν(3) τθλεοράςεων LED ι LCD διαςτάςεων
42’’ και ςυναφισ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ μζχρι του ποςοφ
2.560,00 ευρϊ, με Φ.Π.Α. ι 2.081,30 ευρϊ, άνευ Φ.Π.Α.
ΤΠΟΕΡΓΟ 1

Σακτικόσ προχπολογιςμόσ εξόδων του ζτουσ 2015 τθσ Τπθρεςίασ
Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ (ΚΑΕ 1725).
Σα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ :
1

Σθλεόραςθ LED-LCD 42’’

3

2

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ
42’’

3

3

Σθλεόραςθ LED-LCD 50’’

2

4

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ
50’’

2

ΤΠΟΕΡΓΟ 2
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΤΠΟΕΡΓΟ 2

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ
Α’ ΚΑΙ Β’ (ΑΤΡΜΑΣΕ ΤΚΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 : 2.214,00€, ΜΕ ΦΠΑ ι
1.800,00€, ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
Ποςοςτό 89,72% από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Σαμείο
Εξωτερικϊν υνόρων (κατεπείγουςεσ δράςεισ) και κατά 10,28%
από εκνικοφσ πόρουσ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

Σα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ :
Αςφρματεσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ

[4]
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Αναλυτικά, τα αντικείμενα τθσ προμικειασ με τισ ακριβείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Ι - ΤΠΟΕΡΓΟ 1 και ςτο Παράρτθμα Ι - ΤΠΟΕΡΓΟ 2 των Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν.
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2. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν, κα γίνεται με φροντίδα, δαπάνεσ και ευκφνθ του
Αναδόχου. Για το Τποζργο 1, θ παράδοςθ κα γίνει ζωσ τισ 31/10/2015 ςτισ κτιριακζσ
εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ (ΚΕ.Π.Τ.) Λζςβου ςτθν περιοχι Μόρια Μυτιλινθσ
και για το Τποζργο 2, θ παράδοςθ κα γίνει ζωσ 31/10/2015 (και όχι αργότερα από τθν
31θ/12/2015 για τθν περίπτωςθ τθσ παράταςθσ του προγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ
προμικειασ), το 50% τθσ ποςότθτασ ςτθν Κινθτι Μονάδα Αϋ άμου (Βακφ Σάμου) και το υπόλοιπο
50% ςτθν Κινθτι Μονάδα Βϋ Λζςβου ςτθν περιοχι Μόρια Μυτιλινθσ κι ζπειτα από ςυνεννόθςθ
με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το υποζργο 1 τυχόν παράταςθ μπορεί να χορθγθκεί εφόςον ηθτθκεί
από τον ανάδοχο και όχι αργότερα από τθν 15θ/12/2015.
Η παραλαβι τουσ κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπισ Ραραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και
εκτελοφμενων εργαςιϊν, με βάςθ τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, και κα
περιλαμβάνει μακροςκοπικό ζλεγχο των ειδϊν και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν προβλθματικά
ι ελαττωματικά είδθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προχωριςει ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ αυτϊν των
ειδϊν εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν.
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που απορρζει από
αυτι, εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα προβλθματικά/ελαττωματικά είδθ μζςα ςτο
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
● Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά ι ςυνεταιριςμοί που λειτουργοφν νόμιμα
ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.
● Ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινζσ προςφορζσ.
● Κοινοπραξίεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ μζλοσ τθσ Ε.Ε
Η ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα
τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ
τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ
αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορεί να
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια
τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ
ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν
αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ
του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.
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Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ, που προζρχονται από άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., και ςφμφωνα με
τθ νομοκεςία του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι ζχουν το δικαίωμα να παρζχουν
ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, δεν κα απορρίπτονται για το λόγο ότι κα ζπρεπε ςφμφωνα με τθν
ελλθνικι νομοκεςία να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα
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Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ πρόςκλθςθ:
• Πςοι δεν πλθροφν το δικαίωμα ςυμμετοχισ.
• Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
• Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ για προμικειεσ ι
παροχι υπθρεςιϊν με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ι
άλλου αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου.
• Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω
κυρϊςεισ.
Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ.
4. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ημζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 30θ/09/2015 , θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 30θ /09/2015, θμζρα Σετάρτθ και
ϊρα 10:00 π.μ. Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν
υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφορϊν.
Οι προςφορζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να υποβλθκοφν με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
Α. Σαχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι.
Ο Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ υποχρεωτικά πρζπει να αποςταλεί το αργότερο ζωσ και τθν Σετάρτθ
30/09/2015 και ϊρα 10:00π.μ.
B. Με ταχυμεταφορά/courier.
Ο Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να αποςταλεί το αργότερο ζωσ και τθν Σετάρτθ, 30/09/2015 και
ϊρα 10:00π.μ. και να φζρει υποχρεωτικά παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρίασ ταχυμεταφοράσ
με ευδιάκριτθ τθν θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ.
- Στισ περιπτϊςεισ Α και Β. θ αποςτολι κα γίνει ςτθ Διεφκυνςθ:
Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ
υγγροφ 83, Ακινα 11745
Τπόψθ: Προζδρου Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
Σθλ.: 210-9285120
Γ. Ιδιοχείρωσ
Το αργότερο ζωσ τθν Σετάρτθ, 30/09/2015 και ϊρα 10:00 π.μ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα χορθγθκεί
απόδειξθ παραλαβισ με θμερομθνία και υπογραφι από τον υπάλλθλο του Ρρωτοκόλλου τθσ
Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ο οποίοσ παραλαμβάνει το φάκελο δικαιολογθτικϊν. Η Υπθρεςία
δζχεται το κοινό κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 09:00-17:00 ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ
υγγροφ 83, Ακινα 11745
Γραφείο Πρωτοκόλλου (1οσ όροφοσ)
Σθλ.: 210-9285120
[6]
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Δεν λαμβάνονται υπόψθ:
α. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται με FAX,
β. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται θλεκτρονικά, ,
γ. Ρροςφορζσ και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται εκπρόκεςμα.
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Θα κατατεκεί ενιαίοσ Φάκελοσ, που κα πρζπει να περιζχει:
Χωριςτό κλειςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ»,
χωριςτό φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ» και χωριςτό
φάκελο ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά».
Α. Ο «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ» κα περιλαμβάνει τα εξισ :
1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν
οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του εν κζματι διαγωνιςμοφ και ο νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι
κα δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του:
Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο άρκρο
43 του ΡΔ 60/2007.
Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί
εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία
(ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων).
Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ του ανωτζρω νομοκετιματοσ ι υπό άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του,
Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο/επαγγελματικό μθτρϊο ι ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ι ότι ζχει προβεί ςε
ζναρξθ επιτθδεφματοσ (για τα φυςικά πρόςωπα) και διακζτει ςχετικι επαγγελματικι
δραςτθριότθτα με τθν παροφςα προμικεια.
Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ να
προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ.
Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα.
Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και είναι
ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν
του προσ τισ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα.
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Δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα αγορανομικοφ
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κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
Συνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων
ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία που
αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι.
Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι
τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ.
Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του
διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα
τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν πρόςκλθςθ και αποτελοφν, κατά
διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο.
Εκχωρεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε δικαίωμα πλιρουσ και χωρίσ κανζνα περιοριςμό
εκμετάλλευςθσ των παραδοτζων προϊόντων (χριςθσ, τροποποίθςθσ, διάκεςθσ ςε τρίτουσ
κλπ).
Σε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν:
Οι διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε.
Ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το Νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
Ο Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.
2. Τα νομικά πρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα:
Α. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.:
ΦΕΚ ςφςταςθσ,
Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι
μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον
υπάρχει)
ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου
Ρρακτικό Δ.Σ. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ Ε.Ρ.Ε. περί
ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ
(εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι
και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και
ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ
Βεβαίωςθ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει
να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
B. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά.
Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο
μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό
του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά
απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, ωσ αντίκλθτοσ.
Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
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Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το
ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Γ. Εάν ο προςφζρων είναι Συνεταιριςμόσ:
Τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ του
Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο: κατακζτει Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ
του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
E. Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει:
Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με
τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να
προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:
-ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και ςτο Διαγωνιςμό,
Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:
-να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία,
-να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του
Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,
-να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader),
-να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν
εκπλιρωςθ του Ζργου,
-να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ
εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Για λοιπά νομικά πρόςωπα, υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά ςφςταςθσ που προβλζπονται από τθ
νομοκεςία.
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3. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου.
Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ
του, κα πρζπει να είναι:
Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε απλι
εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Α.Ε., Συνεταιριςμοί: απόφαςθ ΔΣ εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ι
πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του.
Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο
το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ.
Ενϊςεισ /Κοινοπραξίεσ: Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ.
4. Ζνορκθ βεβαίωςθ
Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, ι ςτα κράτθ
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μζλθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
καταγωγισ ι προζλευςθσ του Υποψθφίου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο
περιεχόμενο. Στθν κατά περίπτωςθ Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτα
ςυγκεκριμζνα πρόςωπα οι ςχετικζσ νομικζσ καταςτάςεισ. Η ζνορκθ βεβαίωςθ κα υποβλθκεί
υποχρεωτικά από τον Υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ».
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Β. Ο φάκελοσ τθσ «Σεχνικισ Προςφοράσ» κα περιλαμβάνει τα εξισ:
1. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα τον Πίνακα 1
ι τον Πίνακα 2 (ανάλογα με το υποζργο για το οποίο προτίκεται να λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό)
του Παραρτιματοσ Ι (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ – Ρίνακεσ Απαιτιςεων και Συμμόρφωςθσ» Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά
ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να
ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει και να περιγράφει ςτθν προςφορά του (με ενςωμάτωςθ ςτουσ
πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ) τθ μάρκα και το μοντζλο του κάκε υπό προμικεια είδουσ το οποίο
προςφζρει και για το οποίο υποβάλλει τθν οικονομικι του προςφορά ςτον αντίςτοιχο φάκελο
(Ραρζχεται και ςχετικόσ Ρίνακασ –Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ).
2. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του προςφζροντοσ ότι:
●κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και
ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του και τα λοιπά αναφερόμενα ςτο εδάφιο 1
●τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η Τεχνικι προςφορά δεν αξιολογείται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου. Τα ςτοιχεία τθσ
χρθςιμοποιοφνται μόνο για τον αποκλειςμό προςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ και
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Γ. Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» που είναι ςφραγιςμζνοσ επί ποινι αποκλειςμοφ και κα
περιζχει τα εξισ:
Τθν οικονομικι προςφορά (ςχετικόσ Ρίνακασ – Υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ - Υποζργο 1 ι Υποζργο
2) του προςφζροντοσ (για όλθ τθ διάρκεια τθσ βαςικισ ςφμβαςθσ) θ οποία διατυπϊνεται
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΥΩ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και με το ανάλογο Φ.Ρ.Α. και θ οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό ανά υποζργο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ιτοι για το
υποζργο 1 ποςοφ 4.510,00 ευρϊ με ΦΡΑ ι για το υποζργο 2 ποςοφ 2.214,00 ευρϊ με ΦΡΑ.
Στοιχεία ι ενδείξεισ, που κακιςτοφν τα οικονομικά ςτοιχεία αόριςτα, κακιςτοφν τθν προςφορά
απορριπτζα. Η υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ
αποδοχι από τον υποψιφιο όλων των όρων τθσ πρόςκλθςθσ.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγθςθ των φακζλων των προςφορϊν κα γίνουν από τθν αρμόδια 1θ επιτροπι, θ οποία
ζχει ςυςτακεί για τον ςκοπό αυτό, με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ
και θ οποία επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο.
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6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να
κατακζςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα
ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ Διοικθτικισ ι
Δικαςτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
διαγωνιςμοφ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με απόφαςθ που ζχει ιςχφ
δεδικαςμζνου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, κακϊσ
και με αμετάκλθτθ απόφαςθ για τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ.
60/2007, δθλαδι: α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ β) Δωροδοκία γ) Απάτθ δ)
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Στο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου να
ορίηεται επίςθσ ότι δεν υπάρχει καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ.
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά τόςο για θμεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόςωπα, τον
νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ωσ και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τουσ ομόρρυκμουσ
εταίρουσ και διαχειριςτζσ αυτϊν, αν πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. τουσ διαχειριςτζσ αυτισ, αν πρόκειται για
Α.Ε., τον Ρρόεδρο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλοσ αυτισ .
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ)
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ ι εγγραφι
του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά τθν θμζρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ και αφετζρου
ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ.
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το διαγωνιςμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά,
πρζπει να προςκομιςτοφν από κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ

7. ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται μόνο ςε ΕΥΩ για τα προσ προμικεια είδθ, με βάςθ τισ οριηόμενεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα αναγράφονται δε
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Προςφορά που δεν δίνει τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κα κακορίηει ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα
κα απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:
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Ι. Τιμι ανά είδοσ (τεμάχιο), ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε
είδουσ δαπανϊν άνευ Φ.Ρ.Α.
ΙΙ. Συνολικι τιμι όλων των ειδϊν ανά ομάδα χωρίσ Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων
και κάκε είδουσ κρατιςεων.
III. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ.
(Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία).
IV. Συνολικι τιμι όλων των ειδϊν με Φ.Ρ.Α. ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων και κάκε
είδουσ κρατιςεων, κακϊσ και του κόςτουσ μεταφοράσ ςτον οριηόμενο τόπο παράδοςθσ αυτϊν.
Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται αποκλειςτικά ςτο ςφνολο τθσ προςφερκείςασ τιμισ ανά
υποζργο, άνευ Φ.Π.Α.
Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον υποψιφιο ανάδοχο, ςτοιχεία απαραίτθτα για
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτόσ δε υποχρεοφται να παρζχει τα ςτοιχεία αυτά.
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Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι:
0,10%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
3% Χαρτόςθμο επί των κρατιςεων Τπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων:
(3% επί του 0,10% τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.)
ΟΓΑ Χαρτόςθμο:20% (επί των κρατιςεων του χαρτοςιμου)
Φόροσ Ειςοδιματοσ: 4% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ τθσ προμικειασ.

8. ΕΓΓΤΗΕΙ
Εγγφθςθ υμμετοχισ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται.
9. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Η περίλθψθ τθσ Πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί / δθμοςιευκεί:
α) Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διαφγεια: www.diavgeia.gov.gr.
β)Στθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων, θ
οποία φιλοξενείται ςτθν ιςτοςελίδα www.mopocp.gov.gr.
γ)Θα αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Εμπορικό &
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acci.gr), ςτο Επιμελθτιριο Λζςβου (www.lesvoschamber.com)
και ςτο Επιμελθτιριο Σάμου (www.samoscci.gr) προσ ανάρτθςθ ςτα οικεία
τμιματα των ιςτοςελίδων των.
Η Πρόςκλθςθ 79/2015 κα δθμοςιευκεί :
 Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ www.firstreception.gov.gr
 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συµβάςεων www.eprocurement.gov.gr
10. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό για 120 θμζρεσ από
τθν επομζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
11. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ-ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι και θ κατακφρωςθ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με απόφαςθ τθσ Υ.Ρ.Υ. εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα.
Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
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ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του φυςικοφ
αντικειμζνου, θ οποία κα πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ, ςυνταχκζν από
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του ζργου.
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι των υπθρεςιϊν απαιτείται θ υποβολι τιμολόγιου παροχισ
υπθρεςιϊν κακϊσ και φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ανάδοχο, και θ
πλθρωμι κα γίνει μζςω τθσ αρμόδιασ ΥΔΕ για το υποζργο 1 και από τον υπεφκυνο λογαριαςμοφ
του ζργου τθσ ΣΑΕ 050/2, Ενάρικμοσ ςτο ΡΔΕ: 2013ΣΕ05020009 με τθν προςκόμιςθ των
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για το υποζργο 2 . Τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν ςτθν ζδρα
παράδοςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων
κρατιςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 (ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΣΕΙΣ) τθσ παροφςασ.
Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ,
ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/07
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
15PROC003063427
2015-09-18
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΤΠΟΕΡΓΟ 1 – ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ΓΙΑ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΤΠΟΕΡΓΟ 1) : 4.510,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Τα προσ προμικεια είδθ αναλφονται ωσ εξισ :
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΤΝΟΛΟ
(ΣΕΜΑΧΙΑ)

1

Σθλεόραςθ LED-LCD 42’’

3

2

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 42’’

3

3

Σθλεόραςθ LED-LCD 50’’

2

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για τθλεόραςθ 50’’

2

4

1. Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ θμερομθνίασ
παραγωγισ και εντόσ ςυςκευαςίασ καταςκευαςτι. Να είναι ςυςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να
αποφεφγονται φκορζσ κατά τθ μεταφορά τουσ και αλλοίωςθ χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων τουσ.
Θα φζρουν ενεργειακι ςιμανςθ και πιςτοποιθμζνθ ζνδειξθ ενεργειακισ απόδοςθσ, προκειμζνου
να διαςφαλίηεται θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά τθ λειτουργία τουσ. Θα ςυνοδεφονται από
εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.
Η τεχνικι υποςτιριξθ μπορεί να παρζχεται είτε με επιτόπου παρουςία τεχνικοφ, είτε με απ'
ευκείασ επικοινωνία με τεχνικό μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τουλάχιςτον
ςτισ ϊρεσ και θμζρεσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων. Οι ςχετικοί αρικμοί και θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ κα δοκοφν από τον ανάδοχο.
2. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτο χϊρο του ΚΕΡΥ Λζςβου
και ςτακερι και τεχνικά ςωςτι εγκατάςταςι τουσ με ζξοδα του Αναδόχου ςτισ κζςεισ όπου κα
υποδειχκοφν από το αρμόδιο προςωπικό τθσ ΥΡΥ. Ειδικότερα, κατά τθν τοποκζτθςθ των βάςεων
κα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψθ ότι, οι τοίχοι των χϊρων είναι από μεταλλικά πάνελ με
κερμομονωτικό υλικό ανάμεςα γι’ αυτό κα πρζπει τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ των βάςεων να
διαπεράςουν τα πάνελ και να ζχουν εξωτερικά κεφαλι και ροδζλα κατάλλθλου μεγζκουσ,
γαλβανιςμζνα και ανοξείδωτα.
3. Κατά τθν εγκατάςταςθ των τθλεοράςεων, κα πρζπει να διατεκεί, με ζξοδα του Αναδόχου και να
τοποκετθκεί ομοαξονικό καλϊδιο RF με κατάλλθλο βφςμα «αρςενικό» και «κθλυκό», ϊςτε να
ςυνδεκεί θ κάκε ςυςκευι με τθν ανάλογθ επιτοίχια πρίηα που βρίςκεται ςτον αντίςτοιχο χϊρο.
[14]
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Τόςο αυτό το καλϊδιο, όςο και αυτό του ρεφματοσ κα πρζπει να μθν εμποδίηουν τθν κίνθςθ τθσ
βάςθσ ςτιριξθσ γφρω από τον άξονα, να μθν προκαλοφν τζντωμα των καλωδίων, αλλά και να μθν
είναι εφκολα προςιτά από τουσ χριςτεσ του χϊρου. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να είναι ςτακερά
ςτερεωμζνα ςτον τοίχο μζςα ςε κανάλι ι ενιςχυμζνο ςπιράλ.
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4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ κάκε ςυςκευισ, τόςο θ ςυςκευι όςο και τα
ςυνοδευόμενα μζρθ τθσ (π.χ. τθλεοράςεισ- θ κάκε τθλεόραςθ και το χειριςτιριό τθσ) κα πρζπει να
είναι πλιρωσ λειτουργικά.
Η κάκε Σεχνικι Προςφορά κα ςυνοδεφεται από:
1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του υποψθφίου αναδόχου ότι τα προςφερόμενα είδθ:
κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και
ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του και τα λοιπά αναφερόμενα ςτο εδάφιο 1
τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
2. Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Συμμόρφωςθσ»-Υποζργο 1
3. Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν
λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ρ.χ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΙΑ
Τθλεόραςθ 42’’

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ
Μάρκασ ΧΧΧ – Ρεριζχεται
Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ...

Τθλεόραςθ 50’’

Μάρκασ ΧΧΧ – Ρεριζχεται
Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ...

κλπ

Ο εν λόγω πίνακασ κα δεςμεφει τον ανάδοχο κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ των ειδϊν και όχι για
τθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
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ΤΠΟΕΡΓΟ 1 – ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ΓΙΑ ΚΕ.Π.Τ. ΛΕΒΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 1 : «ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Σθλεόραςθ LED-LCD 42’’
1

Ροςότθτα

2

Τφποσ Οκόνθσ:

3

Μζγεκοσ Οκόνθσ:

4

Ευκρίνεια:

Full HD,

5

Ανάλυςθ:

1920Χ1080

6

Αναλογία εικόνασ:

16:9

7

Ψθφιακόσ Δζκτθσ:

DVB-T

8

Κωδικοποίθςθ ψθφιακοφ ςιματοσ:

9

Αναλογικόσ Δζκτθσ:

10

Ριςτοποίθςθ:

11

Ενεργειακι Κλάςθ:

12

Συχνότθτα Σάρωςθσ εικόνασ:

13

Συνδζςεισ:

14

Media Player

15

Δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε βάςθ

3
LED-LCD
42ϋϋ

MPEG4/MPEG2
PAL, SECAM
CE
Α και άνω
50HZ και άνω
RF, HDMI, USB,
SCART,
Ethernet (LAN),
Headphone
ΝΑΙ
VESA
200/400/600

16

Ρλάτοσ: 9201070, Φψοσ: 550630, Βάκοσ: 40100

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ (mm) - χωρίσ βάςθ
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Εγγφθςθ
15PROC003063427
2015-09-18
17

≥ 1ζτθ

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για
τθλεόραςθ 42’’
1

Ροςότθτα

2

δυνατότθτα μικρισ ρφκμιςθσ κλίςθσ ωσ προσ
οριηόντιο άξονα,

ΝΑΙ

3

Να περιζχονται κατάλλθλα εξαρτιματα
ςτερζωςθσ ςε τοίχο με μεταλλικό πάνελ και
ςτθν τθλεόραςθ, VESA 200/400/600,

ΝΑΙ

4

ελάχιςτθ διαγϊνιοσ,

40 inches

5

μζγιςτθ διαγϊνιοσ,

50 inches

6

μζγιςτο βάροσ.

7

8

3

45 kg

Λοιπά εξαρτιματα:
ομοαξονικά καλϊδια,
εξαρτιματα ςτερζωςισ τουσ ςτον τοίχο
πρίηα ςοφκο προςταςίασ υπζρταςθσ ρεφματοσ
και ό,τι άλλο χρειαςτεί για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ
και λειτουργία τθσ κάκε τθλεόραςθσ.
Εγγφθςθ

ΝΑΙ

≥ 1ζτθ

Σθλεόραςθ LED-LCD 50’’
1

Ροςότθτα

2

Τφποσ Οκόνθσ:

3

Μζγεκοσ Οκόνθσ:

4

Ευκρίνεια:

Full HD

5

Ανάλυςθ:

1920Χ1080

6

Αναλογία εικόνασ:

16:9

7

Ψθφιακόσ Δζκτθσ:

DVB-T

8

Κωδικοποίθςθ ψθφιακοφ ςιματοσ:

9

Αναλογικόσ Δζκτθσ:

10

Ριςτοποίθςθ:

2
LED-LCD
50ϋϋ

MPEG4/MPEG2
PAL, SECAM
CE

[17]

ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ

Ενεργειακι Κλάςθ:
11
15PROC003063427
2015-09-18

Α και άνω

12

Συχνότθτα Σάρωςθσ εικόνασ:

13

Συνδζςεισ:

14

Media Player

ΝΑΙ

15

Δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςε βάςθ VESA 200/400/600

ΝΑΙ

16

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ (mm) - χωρίσ βάςθ:

17

Εγγφθςθ

50HZ και άνω
RF, HDMI, USB,
SCART, Ethernet
(LAN), Headphone

Ρλάτοσ: 11201190, Φψοσ: 700720, Βάκοσ: 45-100
≥ 1ζτθ

Επιτοίχια βάςθ ςτιριξθσ και λοιπά εξαρτιματα για
τθλεόραςθ 50’’
1

Ροςότθτα

2

δυνατότθτα μικρισ ρφκμιςθσ κλίςθσ ωσ προσ
οριηόντιο άξονα,

ΝΑΙ

3

Να περιζχονται κατάλλθλα εξαρτιματα
ςτερζωςθσ ςε τοίχο με μεταλλικό πάνελ και
ςτθν τθλεόραςθ, VESA 200/400/600,

ΝΑΙ

4

ελάχιςτθ διαγϊνιοσ,

40 inches

5

μζγιςτθ διαγϊνιοσ,

50 inches

6

μζγιςτο βάροσ.

7

8

2

45 kg

Λοιπά εξαρτιματα:
ομοαξονικά καλϊδια,
εξαρτιματα ςτερζωςισ τουσ ςτον τοίχο
πρίηα ςοφκο προςταςίασ υπζρταςθσ ρεφματοσ
και ό,τι άλλο χρειαςτεί για τθν ςωςτι εγκατάςταςθ
και λειτουργία τθσ κάκε τθλεόραςθσ.
Εγγφθςθ

ΝΑΙ

≥ 1ζτθ

Η παράδοςθ όλων των προσ προμικεια ειδϊν κα
ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ 31/10/2015.

NAI

φραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΕΡΓΟ 2- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ Α & Β
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΤΠΟΕΡΓΟ 2) : 2.214,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)
Η κάκε Σεχνικι Προςφορά κα ςυνοδεφεται από:
1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ του Ν.1599/86 του υποψθφίου αναδόχου ότι τα προςφερόμενα είδθ:
κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ ποιοτικι και λειτουργικι κατάςταςθ και
ςφμφωνα με κατατεκείςα προςφορά του
τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
2. Τεχνικά Φυλλάδια αρικμθμζνα ςφμφωνα με τον πίνακα Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ –
Συμμόρφωςθσ» - Υποζργο 2
3. Λίςτα του αναδόχου με ακριβι αναφορά ςτα είδθ που προςφζρει για τθν κάκε ομάδα. Η εν
λόγω λίςτα κα πρζπει αυςτθρά να ακολουκεί τθν αφξουςα ςειρά του εκάςτοτε πίνακα
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ρ.χ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΙΑ
Ζεύγος ασσρμάτων

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ
Μάρκασ ΧΧΧ – Ρεριζχεται
Τεχνικό Φυλλάδιο με αρικμ...

Ο εν λόγω πίνακασ κα δεςμεφει τον ανάδοχο κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ των ειδϊν και όχι για
τθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
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ΤΠΟΕΡΓΟ 2- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15PROC003063427
2015-09-18 ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕ ΜΟΝΑΔΕ Α & Β

ΠΙΝΑΚΑ 1 : «ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ»
ΑΤΡΜΑΣΕ ΤΚΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1

Αρικμόσ προςφερόμενων ηευγϊν
αςυρμάτων

10

2

Κανάλια

≥8

3

Εμβζλεια

4

Ήχοι κλιςεων

5

Ενςωματωμζνοι υπότονοι

6

Ενςωματωμζνθ λειτουργία VOX

Ρροαιρετικά

7

Διπλό PTT για άμεςθ χριςθ High/Low
ιςχφσ

Ρροαιρετικά

8

Λειτουργία VIBR CALL (δόνθςθ)

Ρροαιρετικά

9

Λειτουργία ςάρωςθσ ςυχνότθτασ
(καναλιοφ)

dual

10

Roger beep

ΝΑΙ

11

Κλείδωμα πλθκτρολογίου

Ρροαιρετικά

12

Ακουςτικό ακοισ με πλικτρο PPT

Ρροαιρετικά

13

Μπαταρία με χρόνο λειτουργίασ ςε
ϊρεσ

14

Ρρογραμματιηόμενο μζςω Η/Υ

15

Φωτιηόμενο πλθκτρολόγιο

16

Εγγφθςθ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

≤ 10km
ΝΑΙ
≥ 38 CTCSS/83 CDCSS

≥9

Ρροαιρετικά

ΝΑΙ
1 ζτοσ

φραγίδα και υπογραφι προςφζροντοσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΕΡΓΟ 1
ΠΡΟ:
ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ Τ.Π.Τ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ
ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ : ΤΠΗ ΡΕ ΙΑ Π ΡΩΣΗ  ΤΠ ΟΔΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗ ΡΤΞΗ: 79/2015
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:
ΤΟΥ ΚΕΡΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

1
2

3
4

ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΜΧ

3

ΤΜΧ

3

ΤΜΧ

2

ΤΜΧ

2

ΤΗΛΕΟΑΣΗ LED-LCD 42’’
ΕΡΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΛΕΟΑΣΗ 42’’
ΤΗΛΕΟΑΣΗ LED-LCD 50’’
ΕΡΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΛΕΟΑΣΗ 50’’

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ Ε €
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ
ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ /
Ημερομθνία
(ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ)
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ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
Ε €, ΧΩΡΙ
Φ.Π.Α.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
15PROC003063427
2015-09-18

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΕΡΓΟ 2
ΠΡΟ:
ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ Τ.Π.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΙΜΕ Ε €)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

:

Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

:

ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

:

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ : ΤΠΗ ΡΕ ΙΑ Π ΡΩΣΗ  ΤΠ ΟΔΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ: 79/2015
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ..............................................................................................

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
Ε ΣΕΜΑΧΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ
Ε €,
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.

10
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.
ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΟΟ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ / Ημερομθνία
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ)
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
Ε €,
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συγγπού 83, 11745 Αθήνα, τηλ. 2109285103, Φαξ 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://www.firstreception.gov.gr/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθήνα, …../……./ 2015
Απιθ. Ππωτ.: /….

ΤΜΒΑΗ
«ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ»
ΤΜΒΑΗ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΞΙΑ
ΕΙΔΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟ

:
: ΜΕΧΡΙ ΣΟ ΠΟΟΤ ΣΩΝ ………………………ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 23%
: ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………… »
:

Στθν Ακινα ςιμερα τθν .………θ του μθνόσ…………....του ζτουσ 2015, θμζρα …………. και ϊρα ………..,
οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι:
α) Το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ, από
τον…………..……...Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και που κα αποκαλείται
ςτθν ςυνζχεια, χάριν ςυντομίασ *Ανακζτουςα Αρχι* ι * Τπθρεςία* και
β)
Ο/Η………………………………….του…………………..
και
τθσ
………………....
γεν………...ςτ………………...κατ…………….... με Α.Δ.Τ.: ……….., με Α.Φ.Μ.:……………. και που κα
αποκαλείται ςτθ ςυνζχεια χάριν ςυντομίασ *Ανάδοχοσ*, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα
ακόλουκα:
1. Με τθν υπ’ αρικμό………….... από ………………... Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ
Πρϊτθσ Τποδοχισ……….. κατακυρϊκθκαν τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ τθσ υπ’ αρικμό
79/2015 από 17-09-2015 Ρρόςκλθςθσ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, που
διενεργικθκε τθν ………...και ϊρα ………… για τθν «προμικεια …………………………..», όπωσ
αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ, ςτον ανωτζρω ςυμβαλλόμενο προμθκευτι.
2. Φςτερα από τα ανωτζρω, θ Υπθρεςία, ανακζτει ςτον ανάδοχο τθν παροχι υπθρεςιϊν
……………………………………… ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ …..ϋ τθσ υπ’ αρικμό 79/2015 πρόςκλθςθσ
τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με αρικμό πρωτ. ΤΡ7/5189 από 17/09/2015 (ΑΔΑ: ---- - --)
ςφμφωνα με τθν οποία υπζβαλε προςφορά και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
παροφςθσ ςφμβαςθσ, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αυτόσ (ο ανάδοχοσ)
αποδζχεται ανεπιφφλακτα:
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ΟΡΙΜΟΙ
15PROC003063427
2015-09-18
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ οι ακόλουκοι

όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ

αποδίδεται κατωτζρω.
«Ανακζτουςα Αρχι» είναι θ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ.
«Ανάδοχοσ» είναι ο «…………….......... του …………….. και τθσ…………………..., με
Α.Δ.Τ.:……………………,…………………… με ζδρα…………….., με Α.Φ.Μ.:…………………. »,ο οποίοσ ευκφνεται
αποκλειςτικά ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ των προμθκειϊν που
του ανατίκεται με τθν παροφςα Σφμβαςθ.
«φμβαςθ» είναι το παρόν ςυμφωνθτικό και όλα τα ςυνθμμζνα ς' αυτό τεφχθ και λοιπά ζγγραφα,
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
«Προμικεια» είναι θ παροχι των υπθρεςιϊν (όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ ........................................τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ όπωσ
αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και τισ οποίεσ αναλαμβάνει να παρζχει ο ανάδοχοσ.
Άρκρο 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια …………………………………………., όπωσ αυτζσ
με λεπτομζρεια περιγράφονται ςτθν προςφορά του μειοδότθ τθσ υπ’ αρικμό 79/2015 Ρρόςκλθςθσ
τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Η ςυνολικι τιμι είναι …..…€, ςυμπεριλαμβανομζνων των
νόμιμων κρατιςεων και του Φ.Ρ.Α.
Το είδοσ και ποςότθτεσ αυτϊν καταγράφονται κατωτζρω ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.
……………… προςφορά του Αναδόχου.
Τπθρεςία

Αξία

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

ΦΡΑ …%

φνολο

Άρκρο 2
Σόποσ και χρόνοσ παράδοςθσ
1. Οι προμικειεσ γίνονται με τθ φροντίδα, δαπάνεσ και μεταφορικά μζςα του αναδόχου, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του ………………………., όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό
79/2015 Ρρόςκλθςθσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και όχι αργότερα από τθν
….θ……/.2015.
2. Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και θ παραλαβι αυτισ, κακϊσ και θ
ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ανατίκεται ςτθν Ειδικι Επιτροπι Ραραλαβισ, που ορίηεται
από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ.
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ.
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4. Εάν ο ανάδοχοσ, δε ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ και τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, θ Επιτροπι δφναται να ειςθγθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επιβολι των
προβλεπόμενων, ςτα άρκρα 31 ζωσ 34 του π.δ.118/2007, κυρϊςεων.
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Άρκρο 3
Πλθρωμι
1. Η πλθρωμι των παρεχομζνων προμθκειϊν κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ και εφόςον
υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν ςτθν
ζδρα παράδοςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο.
2. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι:
α) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): 0,10% (επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ)
β) ΧΑΤΟΣΗΜΟ: 3% (3% επί του 0,10% του ΕΑΑΔΗΣΥ)
γ) ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΗΜΟΥ: 20% (20% επί των κρατιςεων Χαρτοςιμου)
δ) ΦΟΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Ραρακράτθςθ φόρου 4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 55 παρ. 1
εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α).
Άρκρο 4
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ
1.Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του που απορρζει
απ’ αυτι εφόςον δεν παρζδωςε τισ προμικειεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο
παράταςθσ που τυχόν του χορθγικθκε.
2.Η Υπθρεςία δικαιοφται να προςλάβει ανάδοχο, με ελεφκερθ τιμι, και θ τυχόν προκφπτουςα
διαφορά βαρφνει τον ζκπτωτο ανάδοχο ι επιδιϊκεται θ είςπραξθ από τθν ιδιαίτερθ περιουςία
του, ανεξάρτθτα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ και των κυρϊςεων που κα του επιβλθκοφν, κατ’
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 34 του Ρ.Δ.118/2007.
3.Εαν ο ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ τθν προμικεια, πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου ι δεν πραγματοποιιςει τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Ρ.Δ.
118/2007.
Άρκρο 5
Ανωτζρα Βία
Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεϊν του και επομζνωσ δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, αν θ παράλειψθ
αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία
αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ.
Το ςυμβαλλόμενο μζροσ, που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από
τότε, που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά, που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να τα αναφζρει ςτο άλλο
μζροσ εγγράφωσ και να προςκομίςει τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν φπαρξθ
ανωτζρασ βίασ, αν μζςα ςτθν ανωτζρω δεκαιμερθ προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά, που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία και δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Άρκρο 6
Σιρθςθ διατάξεων εργατικισ νομοκεςίασ
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι,
καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμιά περίπτωςθ δε μπορεί να είναι κατϊτερεσ
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των προβλεπόμενων από τθν ιςχφουςα Σ.Σ.Ε., τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ,
όροι υγιεινισ και αςφαλείασ των εργαηομζνων, κακϊσ και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ
κινδφνου κ.λπ., ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
2. Σε περίπτωςθ, δε, που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου, ο ανάδοχοσ κα κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
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Άρκρο 7
Εκχωριςεισ - Τπεργολαβίεσ
Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δικαιοφται να εκχωρεί, δίνει ωσ ενζχυρο ι μεταβιβάηει τθν
Σφμβαςθ ι οποιαδιποτε από τα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ, που περιζχονται ςε αυτι, χωρίσ
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ζτερου μζρουσ, πλθν τθσ εκχϊρθςθσ τθσ είςπραξθσ των
απαιτιςεων, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, ςε αναγνωριςμζνθ εμπορικι τράπεηα, που
λειτουργεί νόμιμα ςε Κράτοσ – Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν ανακζτει ςε υπεργολάβο ι υπεργολάβουσ τθν εκτζλεςθ όλου ι τμιματοσ του
Ζργου, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Υπθρεςίασ.

Άρκρο 8
Καταγγελία ςφμβαςθσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό
Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΡΔ 118/2007). Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία
αποηθμίωςθ. Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν
καταγγελία. Από τθν θμερομθνία ιςχφσ τθσ καταγγελίασ ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.
Στθν περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι
κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια
από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ του
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα.
Άρκρο 9
Βαρφτθτα εγγράφων
1. Οι ςχζςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, ρυκμίηονται από τθν παροφςα ςφμβαςθ,
τθν ιςχφουςα νομοκεςία και όλα τα ζγγραφα, που ςχετίηονται με τθν εν λόγω προμικεια.
2. Για τθν άρςθ τυχόν αμφιςβθτιςεων ι ςυγκρουόμενων ρυκμίςεων, εκτόσ από τουσ όρουσ, που
αναφζρονται ειδικά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ κατιςχφει κάκε άλλου
κειμζνου, ςτο οποίο αυτι ςτθρίηεται, εκτόσ βεβαίωσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν,
ιςχφουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ:
α. θ παροφςα ςφμβαςθ.
β. θ υπ’ αρικμό ……/2015 Ρρόςκλθςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ
γ. θ προςφορά του αναδόχου.
Άρκρο 10
Σροποποιιςεισ – Προςκικεσ
1. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, οποτεδιποτε, μζςα ςτα όρια τθσ ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τον
προμθκευτι να ανακεωριςει το χρονοδιάγραμμα ι να επιχειριςει οποιαδιποτε τροποποίθςθ
ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν, εφόςον αυτό δεν ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ δαπάνθσ.
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2. Η παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, μόνο όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.
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Άρκρο 11
Επίλυςθ διαφορϊν – Διατάξεισ
1. Κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, επιλφεται
αποκλειςτικά από τα αρμόδια Ελλθνικά Δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ Υπθρεςίασ (Κεντρικι Υπθρεςία
Ρρϊτθσ Υποδοχισ).
2. Η παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.118/2007.
3. Είναι αυτονόθτο, ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα Δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
κα καταβάλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των μεταξφ τουσ διαφορϊν.
Άρκρο 12
Γενικζσ διατάξεισ
Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ:
1. Του Ρ.Δ.118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.).» (Αϋ-150), όπωσ ιςχφουν, των
οποίων ο Ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ
όρουσ τθσ υπ’ αρικμό 79/2015 πρόςκλθςθσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, τθν τεχνικι και
οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
-Φςτερα από τα ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ διαβάςκθκε και
βεβαιϊκθκε, υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα.
OΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ελλθνικό Δθμόςιο
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Για τθν εταιρεία

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ
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