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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
(αριθμός: 20123/558/04.03.2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (2015-2016)
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
 τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου» (άρθρο 12, παρ. 3δ), όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθμό 49947 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 1666/Β/10-082015) και ισχύει,
 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις αποφάσεις :
 υπ' αριθμ. 51/2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, µε την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση
της Προμήθειας µε την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης,
καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις προσφορές τους, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σακιά για την επισκευή
του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών των Κυκλάδων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για προμήθεια
1900 σάκων των 25 kg ψυχρού ασφαλτομίγματος, τα οποία θα παραδοθούν ως εξής:
400 σάκοι στη Θήρα,
300 » στη Μήλο,
300 » στη Νάξο,
200 » στην Άνδρο,
200 » στη Σύρο,
200 » στην Τήνο,
100 » στην Κέα,
100 » στη Μύκονο,
100 » στην Πάρο,
Η παράδοση θα γίνει στους χώρους των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προς προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα
Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας Πρόσκλησης.
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους στην διεύθυνση:
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 3, Τ.Κ. 84100 - Ερμούπολη, Σύρος

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

22-03-2016

ΤΡΙΤΗ

10:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 3,
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, Τ.Κ. 84100
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
2.2 Οι προσφορές θα φέρουν οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή νομίμου
εκπροσώπου του και θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε ένα (1) αντίγραφο, εντός καλά
σφραγισμένου φακέλου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους σε µία σειρά:
α) είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους, ή µε ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί µε την προσφορά και
βεβαίωση εκπροσώπησης, όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από
αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε
β) αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),
στην διεύθυνση της παραπάνω ενότητας 2.1 της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α).
Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Α.Α. µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω
τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται στην Δ.Τ.Ε.Κ. και παραδίδονται
στην αρμόδια Επιτροπή μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί µε σχετική
πρόσκληση της Α.Α.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την ως άνω καθορισμένη
καταληκτική ημερομηνία και ώρα ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Α.Α.
εμπρόθεσμα.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες
που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο
ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης
ή διμερείς συμφωνίες µε την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να
είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους.
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Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα
άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο
εσωτερικό τους.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή για να υποβάλουν
την προσφορά.
Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα
πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει να υποβάλουν
εμπροθέσμως την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Υπ. Δήλωση).
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, οι οποίοι θα υποβάλουν προσφορά, θα προσκομίσουν Υπεύθυνη
Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται:
- ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων),
- ο αριθμός της πρόσκλησης,
- ο τίτλος της προμήθειας («Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων
(2015-2016)»),
- τα στοιχεία του συμμετέχοντα,
στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Δημοσίου (µε βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007) και ότι
σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της Σύμβασης τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του Αναδόχου :
Α.1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) :
(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης - πρόσκλησης του άρθρου 14 της παρούσας για την υπογραφή της Σύμβασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι:
i) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα της του άρθρου 43§1 του
Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
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απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας (περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα
οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα προκαλούν τον
αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής
καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα, σε περίπτωση που το απόσπασμα
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης - πρόσκλησης του άρθρου 14 της παρούσας για την
υπογραφή της Σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν
έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση.
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τους οποίους ο προσωρινός
ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης ενότητας, από τα οποία να προκύπτει ότι
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την
ημερομηνία της ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά το άρθρο 14 της παρούσας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
Υποψηφίου και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β),
(γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
(ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος, κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησής του από την
Αναθέτουσα Αρχή, κατά το άρθρο 14 της παρούσας, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του (πληρωμή φόρων και τελών).
(στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης. (Θα
αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το
ειδικό επάγγελμά τους).
Α.2 – Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) :
(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά το άρθρο 14 της παρούσας έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) της
παραγράφου Α.1 ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.
(β) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά το άρθρο 14 της παρούσας ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή ότι δεν έχουν υποβάλει
αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή ότι δεν ευρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.
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(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της κατά το άρθρο 14 της παρούσας ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και
τελών)
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης.
(ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας
τους, στο οποίο θα ορίζονται ρητά η επωνυμία του Επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή
καταλόγου αντίστοιχα, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, και με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης.
Α.3. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα
Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας του νομικού προσώπου αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το
νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή
Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όποιο άλλο πρόσωπο εκπροσωπεί και δεσμεύει με
την υπογραφή του την Α.Ε., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), και τους νόμιμους
εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. Από το απόσπασμα αυτό θα προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (α) της παραγράφου Α.1 ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.
(β) Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., υποβάλλει και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού (μετά την τελευταία τροποποίησή του από την Γ.Σ.), καθώς και αντίγραφο της
σχετικής ανακοίνωσης τροποποίησης καταστατικού από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις (περιπτώσεις Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000,00 € αντίγραφο της απόφασης
τροποποίησης καταστατικού από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας στην οποία ανήκει
διοικητικά η ως άνω Α.Ε.
Α.4 Οι Συνεταιρισμοί :
(α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής
της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης πρόσκλησης του άρθρου 14 της παρούσας για την υπογραφή της Σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) της παραγράφου Α.1 ως άνω του παρόντος
άρθρου για Έλληνες πολίτες.
(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου Α.1 ως άνω του
παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες και της περίπτωσης (β) της παραγράφου Α.3 ως άνω του
παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα.
Α.5 Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση /
Κοινοπραξία.
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Β. Νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα του Αναδόχου:
Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές του.
Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα :
Β.1 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., πρέπει να προσκομίσει :
Προκειμένου για Α.Ε.:
 γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) που να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του
καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού θεωρημένο από την
αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
 ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει Δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το
Διοικητικό Συμβούλιο (τις θέσεις που κατέχουν τα μέλη, τη λήξη του) και την εκπροσώπηση της
συγκεκριμένης εταιρείας.
Με τον Ν.4250/2014, καταργήθηκε από την 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των
πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως
αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε. και την δημοσίευση στο ΦΕΚ πλέον
υποκαθιστά η δημοσίευση των πράξεων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αριθ.5285/16-1-2015 (ΑΔΑ : 6Κ02Φ-Θ95) της Γ.Γ. Εμπορίου προβλέπει
ότι : “Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. γεννήθηκε από την
1-1-2015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία
υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις
δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ.”.
Προκειμένου για Ι.Κ.Ε.:
 αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρείας και των τροποποιήσεών του από το
κατά τόπους αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ., και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν
ορίζεται στο καταστατικό.
Προκειμένου για Ε.Π.Ε.:
 Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο
προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
Β.2 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.), πρέπει να προσκομίσει :
 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
(πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό
εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4-4-2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της
εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
4.2 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από την ανάθεση.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 12.000,00 €, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που
υπερβαίνουν το ποσό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες όμως οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό
να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος
για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική, μπορεί να είναι στην ελληνική ή
στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες
τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.
Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου
συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει ο συμμετέχων ή/και ο ανάδοχος στο
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την ελληνική
γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους
με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή
ή αναθεώρηση και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από
την ορισθείσα από την παρούσα πρόσκληση καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό
διάστημα.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Ενιαίος κυρίως φάκελος
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις
που ακολουθούν :
• τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
• τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
• τον πλήρη τίτλο της Προμήθειας και τον αριθμό της Πρόσκλησης,
• τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό
τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Σε περίπτωση Ένωσης /
Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία
του εκπροσώπου τους.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις :
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπηρεσία Διενέργειας της Προμήθειας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Αριθμός Πρόσκλησης: ____/___/2016
Για την επιλογή Προμηθευτή για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (2015-2016)
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
επωνυμία,
διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
8.2 Επιμέρους φάκελοι
Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος τοποθετεί τους
ακόλουθους ξεχωριστούς, επιμέρους φακέλους :
1. Έναν επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και τις παραπάνω
ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται
αναλυτικά στην ενότητα 4 της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και τις παραπάνω
ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά στην
παρακάτω ενότητα 9 της παρούσας Πρόσκλησης.
3. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και τις
παραπάνω ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Όλα τα σχετικά με την οικονομική προσφορά αναφέρονται
αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα 9 της παρούσας Πρόσκλησης.
8.3 Δομή επί μέρους φακέλων.
Οι παραπάνω επιμέρους φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
- Ο επί μέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο
και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίτυπο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και
δικαιολογητικών συμμετοχής σε πλήρη σειρά και θα φέρει συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του.
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, θα υπάρχει εξωτερικά του τόμου / ντοσιέ η ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Ομοίως
στο αντίτυπο που ορίζεται ως αντίγραφο θα υπάρχει εξωτερικά του τόμου / ντοσιέ η ένδειξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Το
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περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντίγραφου σε περίπτωση ασυμφωνίας
τους.
- Ο επιμέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1)
έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίτυπο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής
προσφοράς, σε πλήρη σειρά με συνεχή αρίθμηση του περιεχομένου για όλα τα έγγραφά του
(συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, φύλλων
συμμόρφωσης, σχεδίων, υπολογισμών, διαγραμμάτων κλπ.).Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα που
ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε όλες τις σελίδες του
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφονται
όλες από τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Ομοίως στο αντίτυπο που ορίζεται ως
αντίγραφο θα υπάρχει εξωτερικά η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε κάθε σελίδα του πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να μονογράφονται όλες από
τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από του αντίγραφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.
- Ο επί μέρους φάκελος ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'', θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1)
έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίτυπο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής
προσφοράς σε πλήρη σειρά με συνεχή αρίθμηση του περιεχομένου κάθε τόμου για όλα τα έγγραφά του.
Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε
όλες τις σελίδες του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
και να μονογράφονται όλες από τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Ομοίως στο
αντίτυπο που ορίζεται ως αντίγραφο θα υπάρχει η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε κάθε σελίδα του πρέπει
να αναγράφεται ευκρινώς (ή να είναι τυπωμένη) η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να μονογράφονται όλες
από τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από του αντίγραφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
9.1 Επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Ο επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει όπως προαναφέρεται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στην ενότητα 4 της παρούσας
Πρόσκλησης.
9.2 Επιμέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του
προσφερόμενου ασφαλτομίγματος (τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου
κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσας.
Θα υποβάλλεται επίσης αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE εφόσον υπάρχει ή υπεύθυνη
δήλωση ότι θα κατατεθεί το εν λόγω πιστοποιητικό CE με την Παραλαβή του ασφαλτομίγματος. Εφόσον
το παραπάνω ζητούμενο δεν υπάρχει ώστε να περιλαμβάνεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, η
μη υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για κατάθεσή του με την παραλαβή του ασφαλτομίγματος,
αποτελεί αιτία αποκλεισμού της προσφοράς. Αιτία αποκλεισμού της προσφοράς αποτελεί και η μη
προσκόμισή του κατά την φάση της Παραλαβής.
Τέλος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ασφαλτομίγματος, όπως προβλέπεται
στην παρούσα. Δήλωση χρόνου παράδοσης, μεγαλύτερου από τον ζητούμενο στην ενότητα 10
της παρούσας, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
9.3 Επιμέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που
απαιτείται στην προηγούμενη ενότητα 8 της παρούσας.
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ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου
για τα ζητούμενο είδος σε Ευρώ. Στις τιμές αυτές, είτε αναφέρεται ρητά στην προσφορά είτε όχι,
εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση της
ζητούμενης ποσότητας ασφαλτομίγματος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
Διακήρυξη. Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι
παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ακόμα, προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα

Τέλος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που επιλέγουν τρόπο πληρωμής του προμηθευτή
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ διαφορετικό από τους προτεινόμενους στο Άρθρο 13 κατωτέρω.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό επί μέρους φάκελο με τη συμπλήρωση του
αντιστοίχου Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη
συνέχεια στο άρθρο αυτό.
Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και
επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση του όπως αυτός δίδεται από την Α.Α.
Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο πεδίο
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (ολογράφως)» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά του Πίνακα πρέπει να προκύπτει σαφώς:
α) η Τιμή Μονάδας Είδους χωρίς Φ.Π.Α.
β) η συνολική προσφερόμενη τιμή
Η τιμή αυτή θα είναι σε € (ευρώ), και θα περιλαμβάνει με χωριστή αναφορά:
- την συνολική προσφερόμενη τιμή, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς Φ.Π.Α.,
- το Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό και σε ποσό,
- τη συνολική προσφερόμενη τιμή, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους συντελεστές Φ.Π.Α. που διαφέρουν ανάλογα με το νησί
παράδοσης.
Προσφορά που δίνει στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.
(ολογράφως)» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, προσφερόμενη τιμή μεγαλύτερη από
την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. όπως αυτή δίδεται στην ενότητα 5 της παρούσας Πρόσκλησης,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(TIMH ΣE €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ (2015-2016)
(1)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεµάχια)

Ι

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σακιά των 25
kg, όπως περιγράφεται στην µε αριθμό
………..………..…../2016 Πρόσκληση της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1900

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.
(ολογράφως)
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, για παράδοση των ειδών στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

16 %

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

23 %

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ µε Φ.Π.Α.
(ολογράφως)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ µε Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή/ ημερομηνία)
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(2)

(3) = (1) * (2)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ
χωρίς Φ.Π.Α.
χωρίς Φ.Π.Α.
(αριθµητικώς)
(αριθµητικώς)
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ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος παράδοσης του ψυχρού ασφαλτομίγματος (τον οποίο θα καθορίσει µε την
προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενος), ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης έως την παραλαβή του.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο Ανάδοχος, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής
συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται µε την καλή
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικού, εκπλήρωση λοιπών συμβατικών
υποχρεώσεων κλπ.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος εγγυάται ότι:
Με την υπογραφή της Σύμβασης, το ψυχρό ασφαλτόμιγμα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και
απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολό του από υλικά άριστης
ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα και ότι θα
ανταποκρίνεται πλήρως στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται και στις ιδιότητες και
προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην Πρόσκληση.
Τέλος εγγυάται ακόμα ότι :
Εάν κατά την οριστική παραλαβή διαπιστωθεί ότι το ψυχρό ασφαλτόμιγμα δεν πληροί τους όρους της
συμπεφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμών, η
προσφορά θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά αποζημίωση, να
αντικαταστήσει το υλικό μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Ε.Π.Π. που αν περάσει άπρακτη, θα
κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια
υπέρ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την
απόρριψη του ακατάλληλου υλικού και για την προμήθεια του νέου και για κάθε δαπάνη σχετική µε
αυτήν. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από τις παραπάνω βλάβες.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή
της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του προσφερόμενου είδους και την έκδοση
του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας, ύστερα από
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, θα ισχύει δηλαδή μέχρι
την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παραλαβής του ψυχρού ασφαλτομίγματος, ο
προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος
δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα µε το
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 12 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το ασφαλτόμιγμα συνοδευόμενο από ό,τι απαιτείται
από την παρούσα, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Η παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες κατά τόπους Επιτροπές Παραλαβής στις εγκαταστάσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Ν.Α. και πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόμενων
ημερών από την προσκόμιση. Η παραλαβή συνίσταται σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των
προσφερόμενων ειδών, σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή
δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε Πρωτόκολλο Παραλαβής από την Ε.Π.Π. Εφ' όσον ο
προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του επόμενου εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου, η παραλαβή θα
γίνει όταν η Ε.Π.Π. είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
2) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτώς:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
β) τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες και
γ) την Επιτροπή Παραλαβής της Προμήθειας (Ε.Π.Π.), για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το ασφαλτόμιγμα,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3) Μετά την προσκόμιση του ασφαλτομίγματος στις εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Κ.) αποδεικτικό προσκόμισης θεωρημένο
από την κάθε Π.Ε., στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
4) Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά του υλικού που προσφέρει, μέχρι την
προσκόμισή του στα σημεία παράδοσης και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης
θεωρημένου από την Π.Ε. κατά τα παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
13.1 Τρόπος πληρωμής – Νόμισμα
Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής ύψους ίσου με το 20% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της Σύμβασης στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή) και με το συνολικό Φ.Π.Α. ή με εξόφληση
του 100% της συμβατικής αξίας αν ο Ανάδοχος είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής και στη σύμβαση
δεν προβλέπεται προκαταβολή, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις, και μετά την οριστική
παραλαβή αυτών.
Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον Ανάδοχο,
απαιτούνται:
(α) τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του Αναδόχου εις τριπλούν,
(β) το Πρωτόκολλο Παραλαβής των ειδών του από την αρμόδια Ε.Π.Π., με το οποίο πιστοποιείται η
παραλαβή αυτών,
(γ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου,
(δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραιτήτων
για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί,
σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στο Φορέα εξοφλητική απόδειξη του
Αναδόχου.
13.2 Κρατήσεις
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες:
1. στο 100% του καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (άρθρ.
55§1 του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α/16-9-1994), ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από
την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής,
2. επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011 – ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011),
3. φόρος χαρτοσήμου που αντιστοιχεί στο 3% επί του ανωτέρω ποσού, δηλαδή 3% επί του 0,10%
υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς το Φ.Π.Α.).
Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία της προμήθειας, θα καταβληθεί ακέραια από την
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν ο τελευταίος θα τον καταβάλει στο
Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όποια νόμιμη κράτηση ισχύει κατά τον χρόνο εξόφλησής
του, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη.
13.3 Υπερημερία
Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η
προβλεπόμενη από την ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) προθεσμία. Το ύψος
των νόμιμων τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8
επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). Το ποσό αυτό δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση
και καταβάλλεται από πόρους της Περιφέρειας.
13.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές
σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας της Σύμβασης ή και άλλες πιθανές ρήτρες σε
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από την Περιφέρεια δε θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της
Περιφέρειας και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της Περιφέρειας προς τον προμηθευτή, ούτε
θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι της Περιφέρειας.
13.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007.
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων της Περιφέρειας. Η εν λόγω
απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ όσο και στον
δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr.
Στον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος, αποστέλλεται εγγράφως και µε αποδεικτικό
παραλαβής η Απόφαση της κατακύρωσης, καθώς και πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση υπογράφεται από τον
Αντιπεριφερειάρχη, ενώ εκ μέρους του Αναδόχου από τον ίδιο ή νόμιμο εκπρόσωπο του.
Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται µε την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του
Δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους προμηθευτές μαζί µε τις προσφορές τους δεν
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση
όμως αυτή ο χρόνος παραλαβής των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παραλαβής των ειδών υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε
εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόμενο του Πίνακα Κατάταξης και ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.
Αν κανένας από τους προμηθευτές, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που
προβλέπεται, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν:
α) παραδοθεί ολόκληρη η προς προμήθεια ποσότητα,
β) παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε και εκδοθεί το Οριστικό
Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή,
γ) γίνει αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ) εκπληρωθούν οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους που
περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται µε απόφαση του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,
οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες µε το άρθρο 34 του Π.Δ.
118/2007, παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Για την ακρίβεια
Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προδιαγραφές για έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό
Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της
κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμιξη με άλλη συγκολλητική ουσία, να
είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην
κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή,
καύσωνα και να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να
δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών
συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Να
υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει
τις ιδιότητες του) είκοσι τέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης
(στεγασμένος, κλειστός κλπ.). Να μην παρουσιάζει καμιά τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι σε
σάκους των 25 kgr.
Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή
όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισμού την Προσφορά.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001): «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)», όλοι οι παραγωγοί και
εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων, τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά, είναι υποχρεωμένοι
να συμμετέχουν στο «Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών». Για το
λόγο αυτό, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά να υποβάλλεται
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής του προσφέροντος στο Σύστημα.
Πιστοποιητικά:
Εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, την
Προσφορά θα συνοδεύουν επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
 Αποτελέσματα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από αναγνωρισμένο
από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το
ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
 Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.
 Αποδεικτικά για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.
 Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει: (i) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του
προσφερόμενου υλικού και (ii) έντυπα, σχέδια, καταλόγους κλπ., στα οποία θα φαίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και
σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού.
 Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής, θα γίνει µε βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (άρθρο 20§2β
Π.Δ. 118/2007). Οι τιμές χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθούν υπ' όψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Ε.Δ.Δ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ η οποία θα προβεί προς
τούτο σε Τεχνική και κατόπιν σε Οικονομική Αξιολόγηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα):
Ημερομηνία έκδοσης:
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής):
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ............... ΓΙΑ ΠΟΣΟ .................. ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)
........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α) ............., β) ........ κλπ,
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ............. και ολογράφως ....................
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση του προσφερόμενου είδους της με
αριθμό ..................... Σύμβασης, μετά την Οριστική παραλαβή της προμήθειας και για χρόνο ίσο με ........,
μεταξύ της ......................... και της ..............., που αφορά στην προμήθεια με αντικείμενο την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (20152016», σύμφωνα με την με αριθμό ___/2016 Πρόσκλησή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως, από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869
ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ...................... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή
συγκατάθεση της ........................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ....-.....-…… οπότε και θα
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
6. Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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