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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑ

ΝΑΙ

Αθήνα 06 / 07/ 2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33-00 / 8885
Αριθ. Δ/ξης: 3Ε/Α/2011
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ:2.000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση
της Δ/ξης στην
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον ημερήσιο
Τύπο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση
στο Τεύχος
Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων
στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

11/07/2012

6/07/2012

12/07/2012

AΠOΦAΣH
Έχοντας υπόψη :
Α. Tις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Τον Ν. 2414/96 «Εκσυγχρονισμός των Δημ. Επιχειρ. και Οργανισμών και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν 3429/2005.
2. Το Π.Δ 414/98 «Μετατροπή του ΟΣΚ σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού
της» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 286/98, περί υπαγωγής του Ο.Σ.Κ στον Ν 2414/96 (ΦΕΚ
208/Α/98) και τον κν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και τον Ν. 3016/2002 περί
εταιρικής διακυβέρνησης.
3. Τον Ν 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001) «Ρυθμίσεις θεμάτων…..και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ…….και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199), τον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α) & Ν 3090/2002 (ΦΕΚ
Α΄329).
6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα’’.
7. Το άρθρο 14 § 34 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000), περί: ‘’υλοποιήσεως του
Προγράμματος Προμηθειών Εξοπλιστικών Μέσων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. από τον ίδιο τον
Οργανισμό’’.
8. Τον Ν. 3886/2010 περί “δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δημόσιων συμβάσεων”.
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9. Το ΠΔ 60/07 περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών
2004/18/ΕΚ, 2005/51/ΕΚ.
10. To ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
11. Τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96)
άρθρο11 και το ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και του άρθρου 8
του ν. 3414/05.
12. Τον Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α 2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
13. Τον Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του
ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
14. Το άρθρο 25 του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Επιτάχυνση της υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων».
15. Τον Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας την
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές».
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθμ. Π1/3701/31-10-2011 απόφαση των Υπουργού Οικονομικών «Εγκρίσεις
(εντάξεις – τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011 – Τροποποιήσεις
στο ΕΠΠ 2010 και ΕΠΠ 2009».
2. Την απόφαση με αριθμ. Π1/2354/7-6-2011 του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ)
έτους 2011».
3. Την με αριθμ. Π1/4089/4-11-2011 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών
(ΕΠΠ)
μέχρι
31.12.2012,
προμηθειών
που
εντάσσονται
σε
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».
4. Την με αριθμ. 124/520η/28-06-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. «Περί διενέργειας
του διαγωνισμού».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και
κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια των ειδών που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Ο
διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από συντετμημένη προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης [άρθρο 32 § 2 του ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ 64/A/2007) ) (ενδεικτική ανακοίνωση
EΠΠ 2011 της ΟΣΚ ΑΕ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμ. πρωτ
ΕΓ.33.00/21603/22-11-2011 και αποστολή 22-11-2011].
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ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ της OΣK AE
Φαβιέρου 28
1ος όροφος

31/07/2012

Τρίτη

ΩΡΑ

12.00
μεσημβρινή

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και θα επιστραφούν.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει Δημόσια όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
αμέσως μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Συνεταιρισμοί
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
5. Η προσφορά του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό θα περιλαμβάνει ολόκληρη
την προϋπολογισθείσα ποσότητα του υπό προμήθεια είδους του Διαγωνισμού.
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής:
6.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α
6.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«
Β
6.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«
Γ
6.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
«
Δ
6.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«
Ε
6.6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«
ΣΤ
6.7. ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
«
Ζ
7. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ απαιτείται κατάθεση δείγματος θα ισχύουν τα
αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. [ΠΔ 118/07 ΦΕΚ 150/Α/10-7-07].
8. Η δαπάνη για την χορήγηση των τευχών (Δ/ξη – προδιαγραφή – τυχόν σχέδια) του
διαγωνισμού είναι 10,00 € (πληρωμή στην Δ/νση Οικονομικού Φαβιέρου 30 στον 1 ο όροφο)
και παραλαβή τευχών στην Δ.Ε.Σ (Φαβιέρου 28 1ος όροφος).
9. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών
πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος.
Διακήρυξη 3Ε/Α/2011
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «2.000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»

3

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω προθεσμίες
μειώνονται στο ήμισυ.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται.
10. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προμηθευτές με βάση τις
αποφάσεις: α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 Υπουργ. Οικονομικών Γ.Χ.Κ. Δ/νση
Υποστήρ./Τμ. Γ (ΦΕΚ 942/22/10/97), β) Φ.800/11611/28-4-98 ΥΕΘΑ – ΦΕΚ 488/Β/21-5-98),
γ) Φ.830.311/7/650339/Σ.7435/15 Δεκ. 99/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α, δ) Φ.800/100//73907/17-12-99 (ΦΕΚ
89/Β/2 Φεβ.2000, ε) Φ.800/12/85312/ Σ.75/16-1-2001/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ.Νομ. (ΦΕΚ
128/τ.Β/8-2-2001).
Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση του δείγματος μετά την καταβολή εκ
μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση του προμηθευτή εκ μέρους της
Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής του δείγματος.
Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η
σχετική Προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Ο.Σ.Κ Α.Ε στη δε Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Σ.Κ Α.Ε
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1.
Γραφ. Δ/ντος συμβούλου
2.
Γραφ. Γενικού Δ/ντή Λειτουρ. & Ανάπτυξης
3.
ΔΕΣ

Δ/ ΞΗ 3Ε/Α/2011
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμός
Ομάδας Είδους

30213300-8

Ποσότητα

2.000

Μονάδα μέτρησης

ΤΕΜ

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
Προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.
Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το είδος
Προϋπολογισμός που βαρύνει
η Προμήθεια
ΣΑΕ
Αριθμός έργου
Συγχρηματοδότηση

€ 1.260.000,00€
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Δημοσίων Επενδύσεων & Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
0486
2010ΣΕ04860000
Δάνειο ΕΤΕΠ
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Τόπος Παράδοσης ειδών

Αποθήκες της ΟΣΚ ΑΕ

Συνολικός χρόνος παράδοσης
ειδών

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (360) ημερολογιακές ημέρες

Έναρξη διαδικασίας ελέγχου
και παραλαβής ειδών

Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση στις αποθήκες της ΟΣΚ
ΑΕ και την έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Π.Δ 118/07,
εκτός αν άλλως ορίζεται στην σύμβαση

Σύνολο κρατήσεων (%)
Προκαταβολή φόρου
Κατάθεση δειγμάτων

0,10%
Ν. 2187/93 & Ν 2362/95
ΝΑΙ: Κατάθεση ενός πλήρους δείγματος στις αποθήκες της Ο.Σ.Κ Α.Ε (Επιδαύρου
17 - Αγ. Ιωάννης Ρέντης-τηλ. 210 – 4927227 - 4909480)
1- Παραδόσεις από την υπογραφή της Σύμβασης (εφόσον δεν
προβλέπεται διαφορετικά από την σύμβαση)

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤEM

30 ημέρες

-

60 ημέρες

100

90 ημέρες

100

120 ημέρες

200

150 ημέρες

200

180 ημέρες

200

210 ημέρες

200

240 ημέρες

200

270 ημέρες

200

300 ημέρες

200

330 ημέρες

200

360 ημέρες

200

Δ/ΞΗ 3Ε/Α/2011
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας
του διαγωνισμού.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
- Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά
- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Όλες οι προσφορές (Οικονομικές και Τεχνικές) πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες επί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS,
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η
προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο
του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ.
φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν-διαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
1.5. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την
Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών.
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1.6. Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω:
1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.6.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους (επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει πάντα
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 ΠΔ
118/2007 και τις αποφάσεις των αρμοδίων Δικαστηρίων, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει
να φέρει ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της
υπογραφής ίδια με τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι την ημέρα
κατάθεσης της προσφοράς στην ΟΣΚ Α.Ε. ή την ημέρα αποστολής αυτής
ταχυδρομικώς) οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07, ήτοι :
i) 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),
ii) 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),
iii) 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),
iv) 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),
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α
του παρόντος, υποβάλλουν :
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α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ.
1.6.2.α, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση
του εδ.1.6.2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που
συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ.
α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες
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επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
η. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ.
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
1.6.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07 .
1.6.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην
οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν (άρθρο18 παρ. 1 ΠΔ 118/07).
1.6.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 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 εταιριών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
1.6.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία
θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3.1.8.), καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως
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και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της
παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
1.6.8. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής
οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί
με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου:
α) εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση
των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8
του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
από τις εν λόγω διατάξεις.
β) εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή
μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8
του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
- Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω
δικαιολογητικά της παρ. 1.6.8 η προσφορά θα απορρίπτεται.
1.6.9. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
1.6.10. Ο ΟΣΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε
αιτία το αληθές των υποβληθέντων από τον συμμετέχοντα στοιχείων.
1.6.11. Επειδή το προσφερόμενο είδος αποτελεί ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
με σκοπό την διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ), σύμφωνα με τον Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-01), την Υ.Α. 105134/2004
(ΦΕΚ 905/ Β/17-6-04) και το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004) όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2-2-2006 και σε εφαρμογή αυτών, ο προσφέρων
προμηθευτής θα συνυποβάλει με την προσφορά του, με ποινή αποκλεισμού αυτής,
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υπόχρεος παραγωγός του
είδους έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την διαχείριση
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και θα
προσκομισθούν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης στην
περίπτωση που θα αναδειχθεί μειοδότης
1.7. ΤEΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι :
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1.7.1. Η Τεχνική Προσφορά
1.7.2. Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07
α) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε
δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς
τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.7.3. Φύλλο συμμόρφωσης προς τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή φύλλου
συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών.
1.7.4. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 (εφόσον ζητούνται
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές)
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO
14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
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Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε
περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των
σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με
επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα
εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007.

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως
ορίζεται κατωτέρω :

1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ
1.8.1.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του
εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
1.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
1.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.8.1.5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.8.1.6. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
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α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες
των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά
τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία
καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί,
τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
1.8.1.7. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της
προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.
Σημ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
1.8.1.8. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και
περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους
χωριστά.
1.8.1.9. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα
του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται
υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο
1.8.1.7.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου
είδους και όχι στις τιμές των μερών.
1.8.1.10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για
τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
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συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία
των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς .
1.8.1.11. Η ΟΣΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.8.1.12. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται τιμή για την τιμή κτήσης
του μηχανήματος.

1.8.2 Τρόπος Πληρωμής
1.8.2.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους
παρακάτω τρόπους πληρωμής:
α. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.
β. Με τη χορήγηση, μετά την υπογραφή της σύμβασης, έντοκης προκαταβολής σε
ποσοστό μέχρι 15% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την κατάθεση ισόποσης
Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο
άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο θα εξοφλείται
είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα
άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07.
- Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες
(απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το
χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό
μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
1.8.2.2 Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές
παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση (διακήρυξη).
1.8.2.3 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρείς ανωτέρω
τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο
συμβατικός τρόπος πληρωμής.
1.8.2.4 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ.
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
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1.8.2.5 Η ΟΣΚ ΑΕ καθίσταται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει
τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 § 7 του Π.Δ. 118/07
προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα.
1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του
προϊόντος.
1.10. Επισημαίνεται ότι:
1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της
παρούσας αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
1.10.5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται
από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου
της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
1.10.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
1.10.7
Γίνονται
δεκτές
προσφορές
μόνο
για
ολόκληρη
την
προϋπολογισθείσα ποσότητα του υπό προμήθεια είδους.

2.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Η αρμόδια Επιτροπή της ΟΣΚ ΑΕ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της
ΟΣΚ ΑΕ.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των
τιμών που προσφέρθηκαν.
2.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι
τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια
τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται
από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία για φύλαξη στο χρηματοκιβώτιο,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί
αρμοδίως.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
2.3. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ.
118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
2.4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, μετά από απόφαση του
ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με
ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.
2.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
2.6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών) με βάση όσα ειδικότερα ορίζονται στο
άρθρο 22Β ΠΔ 118/2007, η ΟΣΚ ΑΕ θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με
τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την
οικονομική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα
πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ζ΄ της ΠΑΡΟΥΣΑΣ διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνο
εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών μετά την πλήρη αξιολόγησή τους
είναι τουλάχιστον δύο (2). Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από
την αρμόδια Επιτροπή της ΟΣΚ ΑΕ.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η εταιρεία
Business Exchanges A.E, στον δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί ο
πλειστηριασμός, θα παραδώσει στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή,
έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού
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Πλειστηριασμού. Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό το οποίο θα παραδώσει
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα
της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές
των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Γ΄ της
παρούσας διακήρυξης.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση όσα ορίζονται στο
Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά κατά το άρθρο 20 του
Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3.1.3. Η ΟΣΚ ΑΕ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου,
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως
άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο
μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και
στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν
αποσφραγιστεί.
3.1.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως
άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα
τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από την επιτροπή.
3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην
αρμόδια υπηρεσία της ΟΣΚ Ας.
3.1.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι:
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3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για,
i) κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 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) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
3.1.6.2. Οι αλλοδαποί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1 και 3.1.6.2
αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά :
- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
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από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται :
- όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄
και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
- και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,
από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της
παραγράφου 3.1.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της
παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,
και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
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3.1.8. Επίσης κατά την έννοια του άρθρου 8α, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο
προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με την φερεγγυότητα, την
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση
καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες του, υποβάλλει κατά το στάδιο της
κατακύρωσης:
Α) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν
αναλυτικά ότι:
1) Η επιχείρηση του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας ( π.χ.
Άδεια λειτουργίας όπου και όπως από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται).
2) Δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς,
με αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07.
Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα.
Β) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
Γ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και,
εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή.
Δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει
ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
Ε) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την
παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από την
συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας.
Ζ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των
υλικών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των
προϊόντων, όταν απαιτούνται από τις Τ.Π..
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων ως ανωτέρω και τα όριά τους, συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι
ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον
προσφέροντα προμηθευτή:
- δικαιολογητικά Γ, Δ και Ε ως ανωτέρω, που αφορούν μόνο τον
κατασκευαστή.
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- υπεύθυνη δήλωση Α ως ανωτέρω (παράγραφος 1 και 2) που αφορά και
τον κατασκευαστή και υποβάλλεται από τον διαγωνιζόμενο προσφέροντα
προμηθευτή.

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη (3.1. της δ/ξης του
διαγωνισμού), στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή ο οποίος προσφέρει την
αμέσως επόμενη (πλέον) συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη (πλέον) συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07
ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος
(3.1.8. της δ/ξης του διαγωνισμού), καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη (3.1.8.) καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.3.1 Η ΟΣΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30% εφόσον
πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3.3.2 Η ΟΣΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από
την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3.3.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
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3.3.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4.1.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
4.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών
τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που
επιτρέπεται να προσφερθεί.
4.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
4.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να
είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
4.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
συνημμένα υποδείγματα.
4.1.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
4.1.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).
4.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼
αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 και 32 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται.
4.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το Ν. 3886/2010.
4.4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.0000 €
4.4.1. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ΕΥΡΩ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την
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παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία
κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου
νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05.
4.4.2. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα
στην υπ αριθμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005».
Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν, πριν την υπογραφή της σύμβασης, στην
αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.

5. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
5.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο άλλως εξώδικη
ομολογία ότι ο προσφέρων αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και
β) της ισχύουσας νομοθεσίας.
5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και
κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας)
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας.
5.3. Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή
τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή
προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
6: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του ΠΔ 118/2007
& του Ν. 3886/2010.
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Δ/ΞΗ 3/Α/2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.1. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά που υποστηρίζεται με
βάση τον μαθηματικό τύπο :

ΣΒ = β1 * Τx /Τmax + β2 * Umin / Ux
1.2.

Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τα Τεχνικά
χαρακτηριστικά της προδιαγραφής και τις επιδόσεις
δοκιμών.

Α.

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας Α :

Β.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%
70%

Β.1. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (όροι
εγγύησης, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό
για την τήρηση των όρων της εγγύησης). Κύκλος
εργασιών του είδους κατά την τελευταία τριετία που θα
επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος.

15%

Β.2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση
(δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών) και η εξασφάλιση
ύπαρξης ανταλλακτικών.

10%

Β.3. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού
Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας Β :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΔΟΚΙΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ
SYSTEM
BENCHMARK
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ)
MOTHERBOARD
CPU
RAM
VGA
ΟΘΟΝΗ
HDD
ΛΟΙΠΑ

0/100
15%
15%
15%
10%
15%
15%
10%
5%

100/0
0/100
0/100
40/60
100/0
50/50
100/0

100%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

30%

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ PRINT CARTRIDGE Ή

40%

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ TONER

15%

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΕΝΑ DRUM

25%

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
(MONTHLY DUTY CYCLE)

30%
100%

Παρατήρηση Ι
Η βαθμολογία κάθε στοιχείου κυμαίνεται από 100-110 βαθμούς, ανάλογα του αν τα
προσφερόμενα είδη απλά καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
προσδιορίζεται με βάση τον μαθηματικό τύπο :
ΣΒ = β1 * Τx /Τmax + β2 * Umin / Ux όπου:
β1: ο συντελεστής βαρύτητας για την τεχνική βαθμολογία σε ποσοστό
30%.
β2: ο συντελεστής βαρύτητας για την οικονομική βαθμολογία σε ποσοστό
70%.
Τmax : η καλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
Τx: η βαθμολογία του κάθε διαγωνιζόμενου κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών.
Umin: η τρέχουσα μικρότερη οικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί
στον διαγωνισμό.
Ux: η τρέχουσα οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου.
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Δ/Ξ Η 3/Α/2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των
Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα
Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του
κατασκευαστικού οίκου..
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την
υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους
για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια
είδους για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας
τμηματικής παράδοσης, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά τον χρόνο ή άλλη
μορφή εγγύησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης . Κατά
τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και
ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των
αναλώσιμων υλικών . Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η
υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά
χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής
λειτουργίας και ετοιμότητας.
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής
υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών,
εκ ποσοστού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης ορίζεται διαφορετικό
ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της
εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
5.Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .
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Δ/Ξ Η 3/Α/2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

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

Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
104 38 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………

ΕΥΡΩ …….

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………(και
ολογράφως) …….. υπέρ της εταιρείας …… Δ\νση …. …... γιά την συμμετοχή της
εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ……… για την προμήθεια ………... ……….
σύμφωνα με την υπ. αρ. ……… δ/ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
-

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *…………………………………………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
έκδοσης ………………
……………………
Προς

Ημερομηνία
ΕΥΡΩ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
104 38 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………(και ολογράφως)
……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας ………..Δ\νση…………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
με αριθμό….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
………………(αρ.δ/ξης…/…/….) προς κάλυψη αναγκών της ΟΣΚ ΑΕ και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.

-

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
μας καμιά ισχύ.

-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Διακήρυξη 3Ε/Α/2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

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

Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
104 38 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………

ΕΥΡΩ ………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………… (και
ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας ……………………..Δ\νση …………για την λήψη προκαταβολής ίσης με
το…. % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με
αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη
προμήθεια ……… της (αριθ. Δ/ξης…..…..) προς κάλυψη αναγκών της ΟΣΚ ΑΕ,
πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Διακήρυξη 3Ε/Α/2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

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

Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
104 38 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………(και ολογράφως)
…….….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας ……………..Δ\νση………….για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων
υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας
η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια …………(αρ. Δ/ξης……….) προς κάλυψη
αναγκών της ΟΣΚ ΑΕ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας εκ..…...ΕΥΡΩ αυτής.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι:……………..
(Σημείωση: ο προβλεπόμενος στην δ/ξη και σύμβαση χρόνος πλέον ένα (1) μήνα).
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ’
ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
«Προμήθεια 2.000 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Ο.Σ.Κ. ΑΕ»
Σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι ακόλουθοι
όροι (παράγραφοι 1 έως και 4):
1.
Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί για λογαριασμό της Ο.Σ.Κ. που
διενεργεί το διαγωνισμό αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας Business
Exchanges A.E.
2. Όροι & κανόνες
Δημοπρασία:

που

διέπουν

τη

συγκεκριμένη

Ηλεκτρονική

2.1. Γλώσσα
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συμμετοχής
αλλοδαπού συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα.
2.2. Νόμισμα
Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία θα είναι το ΕΥΡΩ.
Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, θα είναι οι τιμές χωρίς
ΦΠΑ.
2.3. Διάρκεια
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι τριάντα λεπτά (30΄). Εάν όμως εντός των
τελευταίων πέντε λεπτών (5΄) πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού
υπάρχει αποδεκτή προσφορά, η οποία βελτιώνει την καλύτερη τρέχουσα προσφορά
στο σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για
πέντε λεπτά (5΄).
2.4. Τύπος Δημοπρασίας και Κανόνας Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές
που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:

Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα της
Business Exchanges A.E. εντός του χρόνου διάρκειας της δημοπρασίας και των τυχών
παρατάσεών του)
 Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό
ίσο με το βήμα. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα, γίνεται αποδεκτή εφόσον
είναι τουλάχιστον ίση με το τίμημα εκκίνησης.

Για προσφορές, οι οποίες βελτιώνουν την προσφορά του προμηθευτή άνω του
20%, κατά την υποβολή τους, θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο ο
συμμετέχοντας θα πρέπει να αποδέχεται προκειμένου να υποβάλει την προσφορά
του.
2.5. Γενικοί Κανονισμοί Δημοπρασίας
Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε πιθανός προμηθευτής που θα συμμετέχει θα
έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης που έχει θέσει ο διοργανωτής του
διαγωνισμού.
Για τη θέση και την ισοβαθμία του προμηθευτή στο διαγωνισμό ισχύουν τα
ακόλουθα:
Θέση:
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Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον διαγωνισμό, θα έχει τη
δυνατότητα να γνωρίζει την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στη δημοπρασία. Η κατάταξη του
κάθε προμηθευτή στη δημοπρασία συνδέεται με τα ακόλουθα:

Με το βαθμό της τεχνικής αξιολόγησης.

Mε τη χρονική στιγμή κατάθεσης της προσφοράς. Για παράδειγμα εάν
ένας προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά με άλλον προμηθευτή (με τον ίδιο
βαθμό τεχνικής αξιολόγησης) θα προηγείται σε κατάταξη (ΘΕΣΗ) ο προμηθευτής που
χρονικά υπέβαλε πρώτος την προσφορά του, σύμφωνα με το χρόνο που η προσφορά
παραλήφθηκε από το σύστημα της εταιρίας Business Exchanges A.E. (βλέπε
παράγραφο 4.4.1).
Ισοβαθμία:
Η ισοβαθμία αφορά την ένδειξη που εμφανίζεται στον προμηθευτή (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ)
στην περίπτωση που υπάρχει η ίδια προσφορά με τον πρώτο σε κατάταξη (ΘΕΣΗ)
συμμετέχοντα. Για παράδειγμα εάν ένας προμηθευτής υποβάλει την επικρατέστερη
προσφορά σε μία χρονική στιγμή, η κατάταξή του (ΘΕΣΗ) θα είναι ένα (1). Εάν σε
επόμενη χρονική στιγμή άλλος προμηθευτής υποβάλει την ίδια προσφορά η κατάταξή
του (ΘΕΣΗ) θα είναι δύο (2). Η ένδειξη ισοβαθμίας (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ) θα εμφανίζεται και
στους δύο συμμετέχοντες.
Ο προμηθευτής δεν θα έχει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει τη
χαμηλότερη υπάρχουσα προσφορά επί του παρόντος. Οι προμηθευτές δεν θα έχουν
τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι προμηθευτές δίνουν προσφορές .
Η χαμηλότερη προσφορά στο τέλος της δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται και αυτόματη
κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί μέρος
της διαδικασίας στα πλαίσιο του διαγωνισμού.
2.6. Τιμή εκκίνησης – Άνω Όριο της Δημοπρασίας
Το τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα της οικονομικής προσφοράς εκείνης, με βάση
την οποία προκύπτει η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο
του Παραρτήματος Γ, για το σύνολο της προμήθειας και η οποία θα έχει προκύψει
από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Το τίμημα εκκίνησης
θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την Ο.Σ.Κ. στους προμηθευτές πριν από τη
διεξαγωγή της δημοπρασίας.
2.7. Βήμα της Δημοπρασίας
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της
προμήθειας και είναι τουλάχιστον 1.000 Ευρώ από την τελευταία έγκυρη
προσφορά του
2.8. Σχόλια
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους,
ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Το τίμημα που θα προσφερθεί στη δημοπρασία δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις,
αιρέσεις ή περιορισμούς.
3. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τη Δημοπρασία
Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε
συμμετέχοντα είναι:
το τίμημα της τιμής εκκίνησης στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή καμίας
προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.
την ανά πάσα στιγμή αντίστοιχη κατάταξη (ΘΕΣΗ) του προσφέροντος. Εφόσον ο
προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στη δημοπρασία, θα έχει τη δυνατότητα
να γνωρίζει και την κατάταξή του (ΘΕΣΗ) στη δημοπρασία.
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Την ένδειξη ισοβαθμίας στο διαγωνισμό. Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή
προσφορά στο διαγωνισμό και ισοβαθμήσει με το πρώτο σε κατάταξη (ΘΕΣΗ)
συμμετέχοντα, θα προβάλλεται η ένδειξη ισοβαθμίας (ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ) στο διαγωνισμό.
ο χρόνος του συστήματος.
Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα στους
άλλους συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
4. Ισχύς προσφορών
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι
δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος
και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.
Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει όλες τις
προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1.2 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης (σελ. 5),
οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της αρχικής υποβολής
τους.
5. Χρονοδιάγραμμα Δημοπρασίας
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από την Ο.Σ.Κ. σε
συνεργασία με την Business Exchanges A.E. για το χρονοδιάγραμμα της δημοπρασίας
το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, τη διεξαγωγή της εικονικής δημοπρασίας
και τη διεξαγωγή της κανονικής δημοπρασίας.
H Business Exchanges A.E. αφού ενημερωθεί από την Ο.Σ.Κ. για τα στοιχεία των
προμηθευτών που θα συμμετέχουν στη δημοπρασία θα στείλει σε καθένα φόρμα
συλλογής στοιχείων με σκοπό το άνοιγμα των χρηστών στο σύστημα διαγωνισμών.
Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών θα παραλάβουν από τη Business Exchanges A.E,
σε κλειστούς φακέλους, τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών
διαγωνισμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην
ηλεκτρονική δημοπρασία (εικονική και πραγματική). Οι προμηθευτές θα έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui
Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνον εφόσον η
προσφορά του συμμετέχοντα έχει κριθεί από την Ο.Σ.Κ. ως οριστικά τυπικά
και τεχνικά αποδεκτή.
Πριν την κανονική δημοπρασία θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι
απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, τεχνικές οδηγίες (system browser
specifications), καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.
Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί η εικονική δημοπρασία, προκειμένου οι προμηθευτές
να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή της κανονικής δημοπρασίας.
Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και
στην εικονική δημοπρασία. Η Business Exchanges A.E. και η Ο.Σ.Κ. δεν ευθύνονται
για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.
6. Κανόνες που διέπουν όλες τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του
συστήματος της Business Exchanges A.E.


Πριν τη Δημοπρασία

Υποδομή συμμετέχοντος
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται η
ακόλουθη υποδομή:
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Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ελάχιστες
Προτεινόμενες
Απαιτήσεις
Απαιτήσεις
Screen Requirements :
Resolution
800Χ600
800Χ600
Screen Colors
256
256
Monitor Size
15”
17”
RAM Requirements
128
1ΜΒ
Processors (CPU)
Pentium or faster
PIII or faster
ADSL 4 Mbps or
Remote Access
64 KB or faster
faster
Hard Drive Space
1GB
20GB
Requirements
Browser IE v6
Software Requirements
Browser IE v6 SP1
SP1
Δίκτυο

Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της BE 24 μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.mro.be24.gr/wui.

Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).

Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο
Internet.

Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρμογή (multiple logins).
Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων

Η εκπαίδευση για το προσωπικό των προμηθευτών θα πραγματοποιηθεί
τηλεφωνικά ή στους χώρους των προμηθευτών εφόσον αυτοί διατηρούν
εγκαταστάσεις εντός Αττικής.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την
εξοικείωση με το σενάριο της δημοπρασίας.

Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται
η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Internet στο σύστημα της Business Exchanges
A.E. καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.

Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγράφει
σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του προμηθευτή στη
δημοπρασία.

Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η BE θα ενημερώσει εγγράφως την Ο.Σ.Κ.
για τα αποτελέσματά της.
Εικονική Δημοπρασία
Στην εικονική δημοπρασία που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:
 την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από μία
ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους,
 να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην Business
Exchanges A.E. προς επίλυση πριν την κανονική δημοπρασία,
 να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων
διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες
προδιαγραφές,
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να εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα
κατά την διάρκεια της κανονικής δημοπρασίας κλπ.
Οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας μετά την ενημέρωση που θα γίνει από την Business
Exchanges A.E. και την εικονική δημοπρασία στην οποία θα συμμετέχουν.
Η Ο.Σ.Κ. και η Business Exchanges A.E. δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασμένη
κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή της
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.




Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας

Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν
ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Φθάνει στο σύστημα της Business Exchanges A.E. εντός ισχύοντος
χρόνου (χρονικά έγκυρη)
Ειδικότερα:
 Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα
δημοπρασιών, όταν φθάνει στα συστήματα της Business Exchanges A.E. κατά τη
διάρκεια της δημοπρασίας και των τυχόν παρατάσεών της, του χρόνου μετρούμενου
αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα της εταιρίας
Business Exchanges A.E. και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο αποστολής
που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το
χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του
συμμετέχοντος στο σύστημα της Business Exchanges A.E.
 Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υποβλήθηκε και γίνεται δεκτή ή
απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα:
β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε Δημοπρασίας
 Κάθε δημοπρασία μπορεί να έχει συγκεκριμένο τύπο (αγγλική, ολλανδική, yankee,
κ.λ.π.)
 Κάθε τύπος έχει συγκεκριμένους κανόνες (χαμηλότερη τιμή, συνδυασμός τιμής και
ποσότητας, συνδυασμός τιμής και χρόνου υποβολής κλπ).
 Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε δημοπρασίας όπως
αναγράφονται στις παραγράφους 2.4 και 2.5.
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη
(μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η
προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται
στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη
γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο της δημοπρασίας.
3.1. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα
Η Business Exchanges A.E. έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να
αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της
κανονικής δημοπρασίας.
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:
3.1.1. Τεχνικό πρόβλημα της Business Exchanges A.E.
O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα
διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία και
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ώρα) που η Ο.Σ.Κ. θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους
μέσω fax ή/και e-mail.
3.1.2. Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος
 Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, κλπ)
ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.
 Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντα ή
αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντα.
3.1.3. Εγγυήσεις
 Η Business Exchanges A.E. και η Ο.Σ.Κ. δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν
οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η
επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι
απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.
 Επίσης, η Business Exchanges A.E. και η Ο.Σ.Κ. δεν ευθύνονται για την μη
παροχή ή την πλημμελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με
γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου των (γεγονότα ανώτερης
βίας).
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