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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. πρωτ. 38282

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η .../2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ –Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη από τεχνοικονομική άποψη προσφορά για Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (workshops) –Αγωγή Υγείας σε σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» το
οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 802/20-03-2012 απόφαση ένταξης πράξης του Γ.Γ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Άξονα Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ,
συνολικού προϋπολογισμού 81.868,80€, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί για το
σκοπό αυτό.

ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η παροχή της υπηρεσίας διέπεται από:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
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2.

Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463//2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν.
3852/2010 , όπως τροποιήθηκε και ισχύει «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Την με αρ.99/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
5. Την με αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
6.

Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΡΘΡΟ 2- Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των
τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών

ΑΡΘΡΟ 3-Προϋπολογισμός
1. Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 66.560,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23%,
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 81.868,80 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 4 -Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Παγγαίου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την Τρίτη
1/10/2013.

ΆΡΘΡΟ 5- Υποβολή προσφορών
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 1/10/2013 και ώρα 10:00πμ.
Έως 12:00μμ.
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ΑΡΘΡΟ 6-Επιτροπή Διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για ανάθεση θα
πραγματοποιηθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίστηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 7 -Λήψη πληροφοριών
1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με το διαγωνισμό, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία
αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2592350071.
FAX: 2592350002
Αρμόδιος υπάλληλος: Βαρύτης Κων/νος.

ΑΡΘΡΟ 8- Τρόπος κατάθεσης προσφορών
•

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την
αναφερόμενο στο άρθρο 5 της παρούσης ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

•

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το
νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

•

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν επίσης και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με
συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier). Όσες προσφορές
υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη μόνον εάν έχουν πρωτοκολληθεί από το
Πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου.
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•

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του φακέλου προσφοράς τους μέχρι την
παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς
βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.

•

Ο διαγωνιζόμενος φέρει τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω ανωτέρας βίας
(περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία αποστολής κ.λ.π) που μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή φακέλου προσφοράς του.

•

Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα θα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Η
ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο του Δήμου
Παγγαίου

•

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει μέσα 3 ξεχωριστούς
σφραγισμένους φακέλους (φάκελο τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών) με την σχετική για τον καθένα εξωτερική αναφορά.

•

Δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 9 – Δικαίωμα συμμετοχής
Επί ποινή αποκλεισμού δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο όσοι έχουν παραλάβει από
την αρμόδια υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
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Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
-

στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο υπεύθυνος (συντονιστής) της Ένωσης ή

Κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή
κοινοπραξίας σε αυτήν και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί κάθε µέλος στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου,
-

όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή
της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσόμενου με την παρούσα
Έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή
κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της Υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
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Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση
αυτή, τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με
προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο
αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 10-Αποκλεισμός από το Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι:
•

αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς που προκήρυξαν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

•

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

•

έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

•

τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη
ανάλογη κατάσταση και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη
διαδικασία.
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•

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την
Ελληνική νομοθεσία.

•

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

•

προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις.

•

είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του Π.Δ 346/98.

•

Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που
προβλέπονται στο Ν.2328/95 και στο Π.Δ. 82/96 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους.

Σε περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της, χωρίς να
αποτελούν απαίτηση για τους τυχόν υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει ο προσφέρων.

ΑΡΘΡΟ 11 –Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
β. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος
θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους αναφερόμενους στο
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
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2. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3. Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση.
4. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
5. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
6. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (εντός

παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρούσας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
•

Λειτουργεί νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και ασχολείται με αντικείμενο ανάλογο με τα αυτό της προκήρυξης.

•

Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά
πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά).

•
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Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας.

Σε περίπτωση Ενώσεων απαιτείται –πέραν των ανωτέρω:
Α. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης όπου:
-

να αναγράφεται και να οροθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της

Ένωσης στην Ένωση και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια
υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,
-

να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των

μελών της Ένωσης (leader),
-

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Β. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του
για τη συμμετοχή του μέλους:
-

στην Ένωση και

-

στο Διαγωνισμό

Σε περίπτωση Κοινοπραξιών απαιτείται –πέραν των ανωτέρω:
α. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας όπου:
-

να αναγράφεται και να οροθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της

Κοινοπραξίας στην Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα
πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,
-

να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των

μελών της Κοινοπραξίας (leader),
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-

να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή

της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
β. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του μέλους:
-

στην Κοινοπραξία και

-

στο Διαγωνισμό

7. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α.

Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο,

προσκομίζοντας:
- κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν, ή
- αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης,
β. . Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος δραστηριότητας.
γ. Περιγραφή πρόσφατων (των τελευταίων έξι ετών) σχετικών έργων, ανάλογης φύσης (τεχνική
υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής υγείας, διοργάνωσης εργαστηρίων, οργάνωσης
κέντρων αγωγής υγείας κλπ) και μεγέθους, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον παρέχοντα
υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να φαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή
και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, καθώς και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς. θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα
ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του παρέχοντος υπηρεσίες σε παρόμοιες με τις ζητούμενες
υπηρεσίες.
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται:
•

Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε φορείς του Δημοσίου, με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

•

Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε φορείς του Ιδιωτικού τομέα, με συμβάσεις ή τιμολόγια ή
βεβαιώσεις ολοκλήρωσης.
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η. Κατάσταση του προσωπικού του Υποψήφιου Ανάδοχου, που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο των
ζητούμενων υπηρεσιών.

Δήλωση για τον τεχνικό εξοπλισμό, που διαθέτει η επιχείρηση, προσκομίζοντας αναλυτική κατάσταση
του βασικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου αυτής,

Η ημερομηνία σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων

-ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -πρέπει να

συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει
της απαιτήσεις της παρούσας και κατά συνέπεια θεωρείται μη έγκυρη.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά δεν θα
αξιολογηθεί.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση
εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή
ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες
οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία
θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό
του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με
μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 12 –Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
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2. Με την προσφορά, η τιμή δίδεται ανά μονάδα.
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη
της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 13 -Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3)
μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει
πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν
δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος για τη
συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
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