
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατερίνη    13 Δεκεμβρίου  2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.512691(5426)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ(1)   ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΕΩΣ  1400  cc,  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ».

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός : ΣΕ ΕΥΡΩ
Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία
Ημέρα

εβδομάδας
Ώρα

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

28ης Οκτωβρίου 40 Κατερίνη

  10/01/2017 Τρίτη 09:30 π.μ. Γραφείο 509 – 5ος όροφος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :    Έως τις 09/01/2017    και  ώρα 14:30 

στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα 
της Π.Ε. Πιερίας

13/12/2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  ΕΩΣ 1400 cc

ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
15.000,00 0721/1731.01

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).
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3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

4. Το Ν. 4071/2012, (ΦΕΚ 85 Α'/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".

5. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997).

6. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/2010) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες".

7. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις".

9. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/2005) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα-
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων",  όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/2005) "Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 - Μέτρα για τη διασφάλιση της δια-
φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων".

10. Το Ν. 3886/2010 "Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις",
όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρι -
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012).

13. Το Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθ -
μίσεις.

14. Το Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".

15. Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α'
120/29-05-2013), όπως ισχύει.

16. Το άρθρο  37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών ορ-
γάνων και λοιπές διατάξεις».

17. Την  υπ’  αριθμ.  Π1/2390/16-10-2013  (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΦ-6Φ1)  Απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" (ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013).

18. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ Β' 3129/21-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
"περι μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας",  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την   αρίθμ.
267264 (5189)/23-06-2016, απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1966/τ.Β΄/30-06-
2016).
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19. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'/27-05-2016)  “Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις”.

20. Τις διατάξεις της αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λ.π. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών
του άρθρου 1 , του Ν.Δ./τος 2396/53» και δικύκλων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

21. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/27-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010), διόρθ. Σφαλμ.  στο (ΦΕΚ 152/Β/17-
2-10) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμό Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες
ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

22. Το με αρ.πρωτ. 2196/20936/24-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Αποσύρσεις υπηρεσιακών
οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων».

23. Την αρ.90364/31-01-2002(ΦΕΚ 110/Α΄/2002) Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα ενημέρωσης και πα-
ροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO 2

των προς εμπορία νέων επιβατικών αυτοκινήτων».

24. Το  αρ.  πρωτ.οικ.2027/09-05-2016,  (ΑΔΑΜ:  16REQ004349884 2016-05-10)  Πρωτογενές  Αίτημα του
Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας  προμήθειας υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
της υπηρεσίας.

25. Την αριθμ.πρωτ.οικ.273924(3036)/29-06-2016 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Πιερίας εγγεγραμμένης διάθεσης πίστω-
σης 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  οικονομικού έτους 2016, στον φορέα 721 και ΚΑΕ
1731.01  

26. Το  αριθμ.πρωτ.218481/5763/26-05-2016  έγγραφο  του  Τμήματος  Μεταφορών και  Επικοινωνιών  της
Π.Ε. Πιερίας  των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την κάλυψη
των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της .Π.Ε. Πιερίας.

27. Το αρ.πρωτ.5503/15-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Πιερίας της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας Θράκης, που αφορά την έγκριση προμήθειας ενός αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών της
Π.Ε. Πιερίας από το ελεύθερο εμπόριο

28. Την  αριθμ.1529/2016  (ΑΔΑ:7ΙΒΜ7ΛΛ-49Ο)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  περί
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες
της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πιερίας.

29. Το αριθμ.πρωτ.346883/9423/23-08-2016  έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών και  Επικοινωνιών της
Π.Ε. Πιερίας  

30. Τις  αρίθμ.πρωτ.356460(3845)/31-08-2016  (ΑΔΑ:7ΧΓΠ7ΛΛ-Β8Ω  &  ΑΔΑΜ:16REQ005033728)  με
α/α:3048 και αρ.ΥΔΕ:427, Ε.Φ.721 ΚΑΕ 1731.01 απόφαση  ανάληψη υποχρέωσης της Αντιπεριφερειάρ-
χη Πιερίας 

31. Την αριθμ.1903/2016 (ΑΔΑ:  Ψ72Π7ΛΛ-92Υ)  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Π.Κ.Μ.  περί
έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 

32. Τις ανάγκες υπηρεσιακών μετακινήσεων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνι -
κής Μέριμνας της Π.Ε. Πιερίας.

33. Την αρ.  οικ.453655(4814)/7-11-16 (ΑΔΑΜ: 16PROC005346941) διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνι-
σμού του θέματος. 

34. Το από 22-11-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
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35. Την αριθμ.2194//2016 (ΑΔΑ:6ΓΡΘ7ΛΛ-ΦΧΓ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί
έγκρισης επαναπροκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού 

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400 cc ΓΙΑ ΤΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) » 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του τμήματος Προμηθειών, 28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος γρ.

509 στις 10/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να  καταθέσουν  :

Προσφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, μέχρι και την προηγούμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάθεση  Προσφορών μετά  τις  παραπάνω  ημερομηνίες  και  ώρες  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και

επιστρέφονται.

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες

προσμετρούμενες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της

Π.Ε. Πιερίας,  28ης Οκτωβρίου 40,  5ος όροφος,  Γραφείο 509   Πληροφορίες  τηλ. 2351 351-238-246-245

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από τη  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

της Π.Ε. Πιερίας , τηλ. 2351-353-106.
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη  από  οικονομική  προσφορά

προσφορά,  βάσει  ποιοτικών  κριτηρίων,  για  την  ανάθεση  του  έργου   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΕΩΣ 1400  cc,  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΤΗΣ  Π.Ε.  ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)».

Η συμμετοχή στον διακηρυσσόμενο με την παρούσα συνοπτικό διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις,

σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη

και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Προσφορές  που,  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας  Επιτροπής,  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή

περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και  αιρέσεις,  χαρακτηρίζονται  ως μη αποδεκτές και

απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.2. ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Τρόπος λήψης εγγράφων διαδικασίας.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Π.Ε. Πιερίας - Τμήμα Προμηθειών, και η παραλαβή της

γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω  courier, η

Π.Ε. Πιερίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη  και σωστή παράδοσή της.

Αντίγραφο  της  προκήρυξης  θα  βρίσκεται  στο  δικτυακό  τόπο  της  Αναθέτουσας  Αρχής

http://pieria.pkm.gov.gr..

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Ε. Πιερίας και να ζητήσουν νέο

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.3. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  γραφείο  του  Τμήματος  Προμηθειών  της   Διεύθυνσης  Διοικητικού-

Οικονομικού της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, η οποία στεγάζεται επί της 28ης Οκτωβρίου 40,

στον 5ο όροφο, γραφείο 509, στην Κατερίνη, Τ.Κ. 60132 τηλ. 2351 351-238-245-246 Fax: 2351 351-241,221

στις 10/01/2017,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:30 π.μ.

1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιγραφόμενη προμήθεια αφορά στην αγορά ενός (1 ) καινούριου  επιβατικού αυτοκινήτου  έως  1400 cc

από το ελεύθερο εμπόριο, βενζινοκίνητου,  πεντάθυρου, συνολικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων

ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Το  όχημα   θα  παραδοθεί  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας   (28  Οκτωβρίου  40,  60132  Κατερίνη,

Διοικητήριο).

Ο  χρόνος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  του

οχήματος.

Ο προμηθευτής θα παρέχει  στοιχειώδη εκπαίδευση σε δύο υπαλλήλους/οδηγούς του φορέα, σε θέματα

χειρισμού και βασικής προληπτικής μηχανολογικής συντήρησης του  οχήματος. Επίσης μείζονος σημασίας

για την Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί η εξασφάλιση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η καλή λειτουργία του  οχήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε

αναγγελίες προβλημάτων-βλαβών, καθώς και η άμεση αποκατάσταση του.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

1.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης

2.Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης

3.Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  η οποία υπογράφεται

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση,

η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή

προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους

της ένωσης προμηθευτών.

Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση

κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  της  προμήθειας,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  την  πλήρη  εκτέλεση  της

σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της

κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής

προσφοράς  με  την  ίδια  τιμή.  Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της

σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και

όρους.

Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  ή  της  κοινοπραξίας  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί  να εγκριθεί  με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,  ύστερα από

γνωμοδότηση του οργάνου.

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές.
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2.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται  δεκτοί (αποκλείονται) όσοι οικονομικοί φορείς (βάσει του άρθρου 73 του Ν.

4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδική-

ματα:

•  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008 για  την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος.

•  Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της

Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζε-

ται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ -

φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’ 48).

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορί-

ζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης

Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή  απόπειρα

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

•  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή-

ματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

κρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης  Απριλίου 2011, για την πρόλη-

ψη και την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς

και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η οποία ενσωμα-

τώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2003 (Α’ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη κα-

ταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομι-

κού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),

τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν

η αναθέτουσα αρχή:
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α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική

νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό

για την καταβολή τους.

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:

α)  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  που  προβλέπεται  στις  παραγράφους  1  και  2  κατ'  εξαίρεση,  για

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  λόγω

αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2,

πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  αίτησης  συμμετοχής  ή  σε  ανοικτές  διαδικασίες  της  προθεσμίας

υποβολής προσφοράς.

4.  Η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  αποκλείει    από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,του Ν.4412/2016.

β)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε

διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου,

γ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο

οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του

ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
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ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων

κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48,  του

Ν.4412/2016  δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά  μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση

ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με

αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση

των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι  σε θέση να προσκομίσει  τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, του Ν.4412/2016,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει  εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται  να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

ανάθεση,

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει,  με τα κατάλληλα μέσα, ότι  ο οικονομικός φορέας έχει

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από

τους  συμμετέχοντες  στην  κοινή  προσφορά.  Εάν  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  και  για  έναν  μόνο

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των «Δικαιολογητικών» τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

i)  Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.  4  του άρθρου  8  του Ν.  1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε

ισχύει, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016),

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του παραπάνω

νόμου.

ii) Επιπλέον στο φάκελο των Δικαιολογητικών να δηλώνεται υπεύθυνα ότι :

1.  Θα διατηρήσουν  εμπιστευτικά  και  θα  χρησιμοποιήσουν  μόνο  για  τους  σκοπούς  του  διαγωνισμού  τα

στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν,

κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.

2.  Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν

γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Διακήρυξης.
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3. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

που έχει σχέση με αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού που προκύπτει από λόγους δημοσίου

συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης.

iii) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου,

iv)  Εφόσον οι  υποψήφιοι  συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,  υποβάλλουν μαζί  με την

προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής  :

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2.  Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  δεν  εκδίδονται  ή  δεν

καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη

Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη.

3. 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  αυτά  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι

στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμε-

νες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τη

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη.

Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

ματαιώνονται.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό

αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προ-

σφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτού-

μενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν πα-

ρατάσεις.

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται.
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3.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές με την παρούσα του προκηρυσσόμενου Έργου

 3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξωτερικά στον κυρίως ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

- Ο τίτλος της σύμβασης

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών με όλα τα 

σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

1.  Τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  της  παραγράφου  2.3  τοποθετημένα  σε  σφραγισμένο

υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην

προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον

προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής και  αποσφράγισης  των προσφορών πρέπει  κατά  τον

έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε

διευκρίνιση,  τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή  της προσφοράς.  Διευκρινήσεις  δίδονται

μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά

από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που

καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ

όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς

όρους  που  είναι  δυνατό  να  αναφέρονται  και  στην  Αγγλική  γλώσσα  ή  εφόσον  αυτοί  δεν  μπορούν  να

αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια (prospectus) που τυχόν θα συνοδεύουν την

προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
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Σε περίπτωση που τα στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«Παράρτημα Προσφοράς » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 

και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ή η

ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους

της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως

ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  δε  γίνεται  αποδεκτή,  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο

της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

3.4. ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”

Η Τεχνική Προσφορά με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,

μέσα στον κυρίως φάκελο Προσφοράς. Οι προσφέροντες επιπλέον πρέπει να υποβάλουν:

- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία

πρέπει να δηλώνουν ότι η προσφορά τους είναι καθ΄όλα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα

1 της παραγράφου  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της διακήρυξης, καθώς και τα

prospectus με τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος.

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα  του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ 1

– ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, όπου στη στήλη « ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)» ο προσφέρων θα

πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη

προδιαγραφή.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης οποιοσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, εκτός από τις υποπεριπτώσεις
(3.α, 4.α, 5.α, 7.α, 8.α, 9.α, 15.α, 16.α, 17.α), θα υπάρξει     αποκλεισμός της συμμετέχουσας εταιρίας. 

Διευκρινίζεται  επίσης  ότι  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  των  τεχνικών

προδιαγραφών της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού,

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές αναφέρονται σε απαράβατους όρους και κρίνονται

ουσιώδεις  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  καταλληλότητα  και  την  τεχνική

αρτιότητα αυτών. Στο διαγωνισμό είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν

αποδεκτές  και  προσφορές  που  παρουσιάζουν  ασήμαντες  αποκλίσεις  ή  περιορισμούς.  Ως  ασήμαντες

αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του

Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας

Αρχής  ή  τις  υποχρεώσεις  του  Προσφέροντος  και  δεν  θίγουν  την  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των

Προσφερόντων.
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ΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Η  Οικονομική  Προσφορά  τοποθετείται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο

Προσφοράς.

 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β  της διακήρυξης)

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :

(α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ, να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

(β) προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

(γ) εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(δ) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

(ε) η τιμή θα δίνεται ως εξής :   τιμή χωρίς Φ.Π.Α.,  τιμή με Φ.Π.Α., 

(στ) το  θέμα  των  ασυνήθιστα  χαμηλών  προσφορών  αντιμετωπίζεται  με  βάση  το  άρθρο  88  του

Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147 Α').

(ζ) η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

η) αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή

πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

3.5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία στεγάζεται επί της οδού

28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 στην Κατερίνη, τηλ. 2351 351 238, 245, 246  Fax: 2351 351 (241 ή 221). 

Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει:

α)  να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,  στην οποία  να αναφέρονται: 

1) στο περιεχόμενο του κυρίως φακέλου 

β) να περιέλθει στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής

του.

Η  Υπηρεσία  Διενέργειας  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους. Οι προσφορές που είτε

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα

επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή

της.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  σε  ανοικτή συνεδρίαση,  δημόσια  από την αρμόδια Επιτροπή

Διαγωνισμού στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πιερίας,

κατά  σειρά  επίδοσης  των  προσφορών.  Η  αρμόδια  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας

αποσφράγισης  των προσφορών την ημερομηνία  και  ώρα που ορίζεται  στην παρούσα διακήρυξη.  Στην

αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται  οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή νόμιμοι

εκπρόσωποί τους.

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών. Ελέγχονται, μονογράφονται

δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών

κατά φύλλο.  Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών.  Ελέγχονται, μονογράφονται

δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Τεχνικών Προ-

σφορών κατά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από

το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ'  ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται

από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,  προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και

ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού,  αφού τα ελέγξει γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα και την τεχνική αρτιότητα

αυτών,  και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές ανακοινώνει τα ονόματα των

αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν.

Μετά το πέρας του 1ου σταδίου του διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς

την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση.  Ελέγχονται,  μονογράφονται δε και

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων της  Οικονομικής

Προσφοράς κατά φύλλο.  Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης,  η Επιτροπή Διαγωνισμού θα

ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

α.  Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον

οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την προσφερόμενη

τιμή.

Εναλλακτικά   ,   κατά     την     κρίση     της     επιτροπής     και     σύ  μ  φωνα   μ  ε     την     παράγραφο   4   του     άρθρου   117   του

Ν  .4412/2016, μ  πορεί     να     γίνει     η     αποσφράγιση     του     φακέλου     των     δικαιολογητικών     συ  μμ  ετοχής  ,    των

τεχνικών     προσφορών     και     των     οικονο  μ  ικών     προσφορών     σε   μ  ία     δη  μ  όσια     συνεδρίαση  .

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι  παρευρισκόμενοι  λαμβάνουν γνώση των συμμετε-

χόντων στο Διαγωνισμό και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν απ’αυτούς. Το δικαίωμα πρόσβασης

στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1

του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015).

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά,

τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Π.Ε. Πιερίας  σε τρία (3) όμοια αντίτυπα.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψή-
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φιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της

Προσφοράς.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητι -

κές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες πο-

σότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την

αξιολόγηση της.

4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε

προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων τεχνικής επάρκειας

κάθε προσφοράς.

Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν προχωρεί σε διαδικασία

Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης.

Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών,

προβαίνει σε έλεγχο των τεχνικών προσφορών σε ότι αφορά τις απαραίτητες προδιαγραφές που

αναφέρονται στον Πίνακα 1  του Παραρτήματος Α  της παρούσας και εφόσον αυτές πληρούνται,  προχωρά

στην αξιολόγηση και στη συνέχεια στην οριστική κατάταξη των Προσφορών με βάση τον πίνακα

αξιολόγησης (Πίνακας 2 του Παραρτήματος Α της παρούσας).

Αφού η Επιτροπή αξιολογήσει τις Οικονομικές Προσφορές,  εισηγείται στο αρμόδιο όργανο –  Οικονομική

Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου υποψηφίου.

Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα (συμφερότερη)  από

οικονομική άποψη προσφορά.  Ο όρος «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»  δεν

αναφέρεται στην προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά στην προσφορά με την καλύτερη σχέση

ποιότητας προσφερομένων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον

ακόλουθο τύπο:

Λ =  Τιμή Προσφοράς / Σταθμισμένη Βαθμολογία

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο

(Λ) της Τιμής της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται με βάση τους 100  βαθμούς.  Η βαθμολογία των επιμέρους

στοιχείων των προσφορών είναι   100   βαθ  μ  οί     για     τις     περιπτώσεις     που     καλύπτονται     ακριβώς     οι     απαράβατοι

όροι     που     αξιολογούνται. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως   120   βαθ  μ  ούς     όταν     υπερκαλύπτονται     οι     τεχνικές

προδιαγραφές  . Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς είναι το

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών του συνόλου των στοιχείων.
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Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς,  την οποία ορίζει ο

προσφέρων στην οικονομική του προσφορά.  Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί

υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

(Προσφορές  που έχουν  ίσα  Λ  θεωρούνται  ισοδύναμες,  στην  περίπτωση  αυτή  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό

συλλογικό όργανο – Ε.Δ.- λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4412/2016.

Η βαθμολογία ορίζεται ως :

1. Για εκπομπές ρύπων :

141 - 150 g/km 100 βαθμοί

136 - 140 g/km 104 βαθμοί

131 - 135 g/km 105 βαθμοί

126 - 130 g/km 106 βαθμοί

121 - 125 g/km 107 βαθμοί

116 - 120 g/km 109 βαθμοί

111 - 115 g/km 110 βαθμοί

106 - 110 g/km 111 βαθμοί

101 - 105 g/km 112 βαθμοί

96 - 100 g/km 114 βαθμοί

91 - 95 g/km 115 βαθμοί

λιγότερο από 90 g/km 120 βαθμοί

2. Για κατανάλωση καυσίμου :

6,1 -  6,5 lt / 100 km 100 βαθμοί

5,6 - 6,0 lt / 100 km 104 βαθμοί

5,1 - 5,5 lt / 100 km 108 βαθμοί

4,6 - 5  lt / 100 km 112 βαθμοί

4,1 - 4,5 lt / 100 km 116 βαθμοί

 μικρότερη από 4 lt / 100 km 120 βαθμοί

3. Για χώρο αποσκευών: 

300 - 329 lt 100 βαθμοί

Για κάθε 30 lt επιπλέον Συν 2 βαθμοί

4. Για εγγύηση καλής λειτουργίας:

Μέχρι 2 έτη 100 βαθμοί

Για κάθε έτος επιπλέον Συν 4 βαθμοί

5. Για έτη εγγυήσεων (α) προστασίας από 
διάβρωση και (β) χρώματος

Μέχρι 8 έτη 100 βαθμοί

Για κάθε έτος επιπλέον Συν 2 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)
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6. Δεν παρέχεται δωρεάν service 100 βαθμοί

Για κάθε δωρεάν ετήσιο service Συν 4 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)

7. Για αερόσακους

Μέχρι 2 100 βαθμοί

Για κάθε πρόσθετο αερόσακο Συν 5 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)

8. Για κλιματισμό 100 βαθμοί

Αν έχει κλιματισμό διζωνικό Μέγιστο (120 βαθμοί)

9. Για ηλεκτρικά παράθυρα στις μπροστινές θύρες 100 βαθμοί

Αν έχει ηλεκτρικά παράθυρα στις πίσω θύρες Μέγιστο (120 βαθμοί)

10. Χωρίς κεντρική οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 100 βαθμοί

Αν έχει κεντρική οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 110 βαθμοί

Αν έχει και  GPS 120 βαθμοί

11. Χωρίς αισθητήρες και κάμερα 100 βαθμοί

Αν έχει αισθητήρες παρκαρίσματος 110 βαθμοί

Αν έχει κάμερα οπισθοπορείας 120 βαθμοί

4.3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες

την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικα-

σίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσε-

ων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρο-

νικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των επτά  (7) εργασίμων

ημερών.

Από τις διευκρινήσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα

σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Διευκρινήσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε γραπτώς.

Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις προσφορές τους ή να κατα-

θέσουν αντιπροσφορά μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

4.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της 2.2 και 2.3  θα απορρίπτονται ως μη

αποδεκτές.

2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης (όπου αναφέρονται), θα απορ-

ρίπτεται.

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγη-

σης από τους όρους της Διακήρυξης, θα απορρίπτεται.

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου, θα απορρίπτεται.
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5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’  αυτόν, με βε-

βαίωση παραλαβής (Ν.2672/1998 - Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα

και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ-

θρο 103 του ν.4412/2016:

α. Έλληνες πολίτες και Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη -

μένοι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω παραγράφου 2.2   («Αποκλεισμός Συμμετο -

χής»).Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα που είναι μέλη του

διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων των εν λόγω οικονομικών φορέων ή έχουν εξουσία εκπρο-

σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κα-

τάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

3. 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 φορολογικές υποχρεώσεις τους ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το

ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παρα-

μένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφ. α για ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, με την επισή-

μανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υπόχρεοι στην προσκόμισή του είναι οι

νόμιμοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειρι -

στές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος για τις Α.Ε.

γ. Συνεταιρισμοί :

i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ii. Τα δικαιολογητικά του εδ. α του παρόντος άρθρου.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
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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 ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκ-

δίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές

καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προ-

μηθευτή από τον διαγωνισμό.

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών λαμ-

βάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της  συμφερότερης  από  οικονομική  άποψη   προσφοράς, βάσει ποιοτικών

κριτηρίων όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη (Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Π.Κ.Μ ύστερα από γνω-

μοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 105

του ν.4412/2016.

6.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

• να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.

• να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης

• να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/18.

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται 

στο  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  της παρούσας διακήρυξης.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την

Διακήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλ-

μάτων ή παραδρομών.
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Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης προμήθειας, ο Ανάδοχος θα

συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

των προαναφερομένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντι-

κατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού Τιμήματος, όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία

έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από

την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την

υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρ-

χεται στο 5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλε-

πόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

8. Π  Α  Ρ      Α  Δ  Ο  Σ      Η     –   Π  Α  Ρ      ΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

8.1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπο-

γραφή της σύμβασης, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Π.Ε.

Πιερίας.

Η παραλαβή του αυτοκινήτου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμε -

σα με την προσκόμισή του στην Π.Ε. Πιερίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Π.Ε. Πιερίας  να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει

αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επι -

καλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την

αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

8.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πηγή χρηματοδότησης του διαγωνισμού αυτού είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

δονίας – Π.Ε. Πιερίας και συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1731.01 του Ε.Φ.721. Όλες οι

πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Ε. Πιερίας  μετά την παραλαβή του τιμολογίου και σε εύλογο

χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β) Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή.
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γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγ-

χο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από τον Νόμο

κρατήσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική κράτηση.

8.3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Από την

ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των υπηρε-

σιών της Π.Ε. Πιερίας  σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που

παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν

το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επη-

ρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της ΠΚΜ μπορεί να εγκρι -

θεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της ΠΚΜ η

Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής

παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους

προμηθευτές.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του συμβατικού υλικού, με απόφαση της ΠΚΜ,

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του

με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από

την απόφαση αυτή.

Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του μισού του συνολικού συμβατικού χρόνου δηλ. τριάντα

(30) ημέρες.  Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του,  ο προμηθευτής θεωρείται ως

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΠΚΜ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας

Επιτροπής.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε

δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό υλικό, μέσα

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:
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α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της

Π.Ε. Πιερίας.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα

παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού που γίνε -

ται σε βάρος του.

Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, με απόφαση της

ΠΚΜ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο

για παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επι-

πλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμη-

θειών της Π.Ε. Πιερίας  ή ακόμα και από το σύνολο των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.

4412/2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομη-

νία υποβολής προσφορών.

β. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλ-

λόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους,  δεν

γίνονται δεκτές.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10)

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της

άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127 του ν.4412/2016)

απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία στην

οποία θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστή-

ρια της Πιερίας.

12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό

επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
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13.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

τάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματι -

κού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις

περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι-

κών υπηρεσιών),

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η

εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι : αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-

καιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κα-

τάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέρ-

γειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερι-

κά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετι -

κής σύμβασης.

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατι-

κής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων (α) έως (ζ) της ανωτέρω παραγράφου

13  και τα ακόλουθα:

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς προμήθεια είδος.

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι μεγαλύτερος κατά

δύο μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική εκτέλεση της σύμβασης και

ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

15. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, κρίνο-

νται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη

σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά

και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις

της παρούσας, τόσο κατά το πρώτο στάδιο (κατάθεση προσφορών) όσο και κατά το στάδιο της κατακύρω-

σης, πρέπει να φέρουν ημερομηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη του χρόνου υποβολής τους, και πάντως με-

ταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών συμμετο-

χής – τεχνικής προσφοράς) ή της έγγραφης ειδοποίησης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών κατακύρω-

σης).

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποί-

ες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημε-

ρώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

16. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ   –   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους

όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περί-

πτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθε-

ση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του

σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπι-

στευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοι-
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νοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρε-

ούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υπο-

χρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δι -

καιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει πληροφορίες σχετικά

με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότη-

τες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτου-

σα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληρο-

φορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της παροχής των συμβουλευτικών

υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα,  ή λειτουργίας

του Έργου ή του Αναδόχου.

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,  στο

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπί-

πτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απα-

ντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

19. ΛΥΣΗ  –  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανει -

λημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας

Αρχής.

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύει, τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λει-

τουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος

των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός

του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Ανα -

θέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευ-
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χέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθε-

σμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται  αυτόματα με την

πάροδο της ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η  Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει  εγγράφως προς τον

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρε-

ώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων,

εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρω-

μένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και

μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμε -

σα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του πα-

ρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγε-

λίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση

προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπί -

πτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει,  σε τιμές αγοράς,  τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον

Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της

αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που

υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τιμήματος του

Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προορι-

ζόμενο σκοπό.

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρ-

μογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια

για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών

ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα

είναι τα δικαστήρια.
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21. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ της  Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας  και του αναδόχου βάσει κατακυ-

ρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 2194 /2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Μήττας Χρήστος  

2.Ζωγράφου - Τσακνάκη Μαρία

3.Τσιμήτρης Δημήτριος

4.Καρατζιούλα Νίκη

5.Ανδρίτσος Ιωάννης

6.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

7.Μούρνος Δημήτριος

8. Μπασδάνης Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή πρέπει είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A Τεχνική προδιαγραφή

Συμφωνία με την προ-
διαγραφή

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ορισμός
όπου απαιτείται )

1 Ο κυβισμός του να μην υπερβαίνει τα 1400 cc  

2 Το καύσιμο του να είναι βενζίνη αμόλυβδη  

3 Η εκπομπή ρύπων CO2 να μην υπερβαίνει τα 150 gr/km  

3.α
Ειδικές εκπομπές  ρύπων CO2 σε gr/km σύμφωνα με την αρ. 90364/31-01-2002 
(110Β) Υ.Α.  

4
Η κατανάλωση καυσίμου (βενζίνης) εντός και εκτός πόλης (συνδυασμός) να μην 
υπερβαίνει τα 6,5 lt/100 km σύμφωνα με την αρ. 90364/31-01-2002 (110Β) Υ.Α.  

4.α
Ακριβής τιμή μέσης κατανάλωσης καυσίμου (βενζίνης)σε lt/100 km σύμφωνα με την 
αρ. 90364/31-01-2002 (110Β) Υ.Α.  

5
Να διαθέτει χώρο αποσκευών χωρητικότητας τουλάχιστον 300 lt με τα πίσω καθί-
σματα  σε ορθή θέση  

5.α
Συνολική χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε  lt με τα πίσω καθίσματα  σε ορθή 
θέση  

6 Να είναι πεντάθυρο  

7 Να έχει χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μηχανικών μερών τουλάχιστον δύο έτη  

7.α Συνολικός αριθμός ετών εγγύησης μηχανικών μερών  

8 Να έχει χρόνο εγγύησης για προστασία από διάβρωση τουλάχιστον έξη έτη  

8.α Συνολικός αριθμός ετών εγγύησης από διάβρωση  

9 Να έχει χρόνο εγγύησης χρώματος τουλάχιστον δύο έτη  

9.α Συνολικός αριθμός ετών εγγύησης χρώματος  

10 Να μπορεί να μεταφέρει πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού  

11 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  

12 Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό  

13 Εγκατεστημένο σύστημα IMMOBILIZER  

14
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλες τις θέσεις και προεντατήρες τουλάχιστον 
στις μπροστινές  

15 Να έχει αερόσακους ασφαλείας τουλάχιστον για οδηγό και συνοδηγό  

15.α Συνολικός αριθμός αερόσακων  

16 Να έχει ηλεκτρικά παράθυρα στις μπροστινές θύρες  

16.α Ηλεκτρικά παράθυρα στις πίσω θύρες  

17 Να έχει εγκατάσταση κλιματισμού  
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A/A Τεχνική προδιαγραφή

Συμφωνία με την προ-
διαγραφή

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ορισμός
όπου απαιτείται )

17.α Κλιματισμός διζωνικός  

18 Να είναι οποιαδήποτε χρώματος  

19
Να έχει Ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την εταιρία κατασκευής σύμφωνα 
με την αρ.πρωτ.29949/1841 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2112/τ.Β/2009)  

20
Να έχει Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου από την εταιρία κατασκευής σύμφωνα
με την αρ.πρωτ.29949/1841 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2112/τ.Β/2009)  

21
Στη τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για την 
νόμιμη κυκλοφορία του (τέλη αδείας, τέλη μεταβίβασης, τέλη κυκλοφορίας)

Σε περίπτωση μη ύπαρξης οποιοσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, εκτός από τις υποπεριπτώσεις
(3.α, 4.α, 5.α, 7.α, 8.α, 9.α, 15.α, 16.α, 17.α), θα υπάρξει     αποκλεισμός της συμμετέχουσας εταιρίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A Τεχνική προδιαγραφή

Συμφωνία με την προ-
διαγραφή

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ ή ορισμός
όπου απαιτείται )

1 Δωρεάν ετήσια service

2 Κεντρική Οθόνη με GPS

3 Αισθητήρες παρκαρίσματος ή / και κάμερα

Σε περίπτωση μη ύπαρξης οποιοσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα υπάρξει     αποκλεισμός
της συμμετέχουσας εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  : ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α/α ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Wi

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘ/ΛΟ-
ΓΗΣΗΣΒi

ΟΜΑΔΑ Α – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Eκπομπές ρύπων < 150 gr/km 20% Όπως παρακάτω

2
Μέση κατανάλωση καυσίμου  < 6,5lt ανά  100km (μι-
κτός κύκλος)

20% Όπως παρακάτω

3 Χώρος αποσκευών 10% Όπως παρακάτω

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                                   50%

ΟΜΑΔΑ Β -  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας (> από 2 έτη ) 10% Όπως παρακάτω

5
Άθροισμα  ετών  εγγυήσεων  (α)  προστασίας  από
διάβρωση και (β) χρώματος  

5%
Όπως παρακάτω

6 Δωρεάν ετήσια service 5% Όπως παρακάτω
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α/α ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Wi

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘ/ΛΟ-
ΓΗΣΗΣΒi

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                                  20%

ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7 Αερόσακοι 10% Όπως παρακάτω

8 Κλιματισμός  διζωνικός 5% Όπως παρακάτω

9 Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω 5% Όπως παρακάτω

10 Κεντρική Οθόνη με GPS 5% Όπως παρακάτω

11 Αισθητήρες παρκαρίσματος ή / και κάμερα 5% Όπως παρακάτω

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ                                                                  30%

Η βαθμολογία ορίζεται ως :

1. Για εκπομπές ρύπων :

141 - 150 g/km 100 βαθμοί

136 - 140 g/km 104 βαθμοί

131 - 135 g/km 105 βαθμοί

126 - 130 g/km 106 βαθμοί

121 - 125 g/km 107 βαθμοί

116 - 120 g/km 109 βαθμοί

111 - 115 g/km 110 βαθμοί

106 - 110 g/km 111 βαθμοί

101 - 105 g/km 112 βαθμοί

96 - 100 g/km 114 βαθμοί

91 - 95 g/km 115 βαθμοί

λιγότερο από 90 g/km 120 βαθμοί

2. Για κατανάλωση καυσίμου :

6,1 -  6,5 lt / 100 km 100 βαθμοί

5,6 - 6,0 lt / 100 km 104 βαθμοί

5,1 - 5,5 lt / 100 km 108 βαθμοί

4,6 - 5  lt / 100 km 112 βαθμοί

4,1 - 4,5 lt / 100 km 116 βαθμοί

 μικρότερη από 4 lt / 100 km 120 βαθμοί

3. Για χώρο αποσκευών: 

300 - 329 lt 100 βαθμοί

Για κάθε 30 lt επιπλέον Συν 2 βαθμοί

4. Για εγγύηση καλής λειτουργίας:

Μέχρι 2 έτη 100 βαθμοί

Για κάθε έτος επιπλέον Συν 4 βαθμοί
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5. Για έτη εγγυήσεων (α) προστασίας από 
διάβρωση και (β) χρώματος

Μέχρι 8 έτη 100 βαθμοί

Για κάθε έτος επιπλέον Συν 2 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)

6. Δεν παρέχεται δωρεάν service 100 βαθμοί

Για κάθε δωρεάν ετήσιο service Συν 4 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)

7. Για αερόσακους

Μέχρι 2 100 βαθμοί

Για κάθε πρόσθετο αερόσακο Συν 5 βαθμοί (μέγιστο 120 βαθμοί)

8. Για κλιματισμό 100 βαθμοί

Αν έχει κλιματισμό διζωνικό Μέγιστο (120 βαθμοί)

9. Για ηλεκτρικά παράθυρα στις μπροστινές θύρες 100 βαθμοί

Αν έχει ηλεκτρικά παράθυρα στις πίσω θύρες Μέγιστο (120 βαθμοί)

10. Χωρίς κεντρική οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 100 βαθμοί

Αν έχει κεντρική οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 110 βαθμοί

Αν έχει και  GPS 120 βαθμοί

11. Χωρίς αισθητήρες και κάμερα 100 βαθμοί

Αν έχει αισθητήρες παρκαρίσματος 110 βαθμοί

Αν έχει κάμερα οπισθοπορείας 120 βαθμοί
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΜΑΡΚΑ -
ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Το ποσό να αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως και να επισημαίνεται ότι οι τιμές δίνονται σε
ΕΥΡΩ €)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΝΟΣ  (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΩΣ  1400  ΚΥΒΙΚΩΝ,  ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ,  ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟΥ,  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Προϋπολογισμός 15.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Κατερίνη, σήμερα στις  …/…/201…, ημέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Π.Ε. Πιερίας) που εδρεύει στη

Κατερίνη,  οδός 28ης Οκτωβρίου 40,  60132 Κατερίνη  ΑΦΜ 997612598,  Ζ’  ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,  και

εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, που στο εξής θα

καλείται εργοδότρια, και

 της  εταιρείας/προμηθευτή  ……………………………………………………………  που  εδρεύει  στη

…………………  και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………………………… που στο εξής

θα καλείται  ανάδοχος,

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

4. Το Ν. 4071/2012, (ΦΕΚ 85 Α'/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".

5. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997).

6. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/2010) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες".

7. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
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8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις".

9. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/2005) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα-

στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.

3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/2005) "Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 - Μέτρα για τη διασφάλιση της δια-

φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων".

10. Το Ν. 3886/2010 "Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε-

ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.",

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις",

όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κε-

ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012).

13. Το Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθ-

μίσεις.

14. Το Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".

15. Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α'

120/29-05-2013), όπως ισχύει.

16. Το άρθρο  37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών

οργάνων και λοιπές διατάξεις».

17. Την υπ’  αριθμ.  Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-

στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" (ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013).

18. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ Β' 3129/21-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.

"περι μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον

Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας",  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με την  αρίθμ.

267264 (5189)/23-06-2016, απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1966/τ.Β΄/30-

06-2016).

19. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας»,  όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'/27-05-2016) “Επείγουσες

διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”.
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20. Τις διατάξεις της αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη-

σης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λ.π. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών

του άρθρου 1 , του Ν.Δ./τος 2396/53» και δικύκλων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

21. Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  129/2534/27-01-2010  (ΦΕΚ  108/Β/4-2-2010),  διόρθ.  Σφαλμ.   στο  (ΦΕΚ

152/Β/17-2-10) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμό Κρατικών Αυτοκινήτων

και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

22. Το με αρ.πρωτ. 2196/20936/24-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών

του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Αποσύρσεις υπηρεσια-

κών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων».

23. Την αρ.90364/31-01-2002(ΦΕΚ 110/Α΄/2002) Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα ενημέρωσης και πα-

ροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2

των προς εμπορία νέων επιβατικών αυτοκινήτων».

24. Το αρ. πρωτ.οικ.2027/09-05-2016, (ΑΔΑΜ: 16REQ004349884 2016-05-10) Πρωτογενές Αίτημα του

Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας  προμήθειας υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την κάλυψη των υπηρεσιακών ανα-

γκών της υπηρεσίας.

25. Την αριθμ.πρωτ.οικ.273924(3036)/29-06-2016 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής

Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Πιερίας εγγεγραμμένης διάθεσης πίστω-

σης 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  οικονομικού έτους 2016, στον φορέα 721 και ΚΑΕ

1731.01  

26. Το αριθμ.πρωτ.218481/5763/26-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών και  Επικοινωνιών της

Π.Ε. Πιερίας  των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου για την κάλυ-

ψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της .Π.Ε. Πιερίας.

27. Το αρ.πρωτ.5503/15-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Πιερίας της Γενικής

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας Θράκης, που αφορά την έγκριση προμήθειας ενός αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών

της Π.Ε. Πιερίας από το ελεύθερο εμπόριο

28. Την αριθμ.1529/2016 (ΑΔΑ:7ΙΒΜ7ΛΛ-49Ο)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Π.Κ.Μ.  περί

έγκρισης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες

της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πιερίας.

29. Το αριθμ.πρωτ.346883/9423/23-08-2016  έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Π.Ε. Πιερίας  

30. Τις  αρίθμ.πρωτ.356460(3845)/31-08-2016  (ΑΔΑ:7ΧΓΠ7ΛΛ-Β8Ω  &  ΑΔΑΜ:16REQ005033728)  με

α/α:3048 και αρ.ΥΔΕ:427, Ε.Φ.721 ΚΑΕ 1731.01 απόφαση  ανάληψη υποχρέωσης της Αντιπεριφε-

ρειάρχη Πιερίας 

31. Την αριθμ.1903/2016 (ΑΔΑ: Ψ72Π7ΛΛ-92Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί

έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού 

32. Τις ανάγκες υπηρεσιακών μετακινήσεων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνι-

κής Μέριμνας της Π.Ε. Πιερίας.
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33. Την αρ. οικ.453655(4814)/7-11-16 (ΑΔΑΜ: 16PROC005346941) διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνι-

σμού του θέματος. 

34. Το από 22-11-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

35. Την αριθμ.2194/2016 (ΑΔΑ:6ΓΡΘ7ΛΛ-ΦΧΓ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί

έγκρισης επαναπροκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού 

36. Την αρ. ……./201… (ΑΔΑ:……………………)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ έγκρι-

σης πρακτικών και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού και τον αρ. ……………./….-…..-20… έλεγ-

χο νομιμότητας αυτής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

37. συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια ενός

(1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου  βενζινοκίνητου έως 1400cc.,  πέντε θέσεων, για τις ανάγκες της

Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πιερίας  στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται

«Ανάδοχος» και  ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους

και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, και του αναδόχου βάσει της κατακυρω-

τικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του και της αρ. ……….

διακήρυξης.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση του προμη-

θευόμενου είδους και όχι πέραν των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 3:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες συνθή-

κες και εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης

δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματο-

ποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της

όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε

την αρ. ……….. εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού  ………………. της …………..  που αντιπροσωπεύει το

5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική εκτέλεση της σύμβασης και την τα-

κτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων.
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ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα χορηγούμενα είδη  θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα  στη  Διακήρυξη  και την

προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας  ορισμένου

κατακυρωθέντος είδους, ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως την αλλαγή στο Τμήμα Προμηθειών της

Π.Ε.  Πιερίας και αρχικά η προμήθεια θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο με είδος διαφορετικό  από το

κατακυρωθέν, ίσης ή ανώτερης ποιοτικής αξίας, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν

στη διακήρυξη, και στην τιμή στην οποία είχε κατακυρωθεί το εν λόγω είδος,  κατόπιν  εγκρίσεως του

αρμοδίου οργάνου. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η προμήθεια του  συγκεκριμένου είδους θα

γίνεται από τον επόμενο στη σειρά προμηθευτή που μειοδοτεί στο εν λόγω είδος.

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπο-

γραφή της σύμβασης, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Π.Ε.

Πιερίας.

Η παραλαβή του αυτοκινήτου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμε -

σα με την προσκόμισή του στην Π.Ε. Πιερίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Π.Ε. Πιερίας  να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει

αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επι -

καλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την

αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

ΑΡΘΡΟ 7:ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Από την

ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των υπηρε-

σιών της Π.Ε. Πιερίας  σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που

παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει για το αν

το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επη-

ρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της ΠΚΜ μπορεί να εγκρι -

θεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της ΠΚΜ η

Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής

παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

προμηθευτές.

Ο προμηθευτής θα παρέχει  στοιχειώδη εκπαίδευση σε δύο υπαλλήλους/οδηγούς του φορέα, σε θέματα

χειρισμού και βασικής προληπτικής μηχανολογικής συντήρησης του  οχήματος. Επίσης μείζονος σημασίας

για την Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί η εξασφάλιση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
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έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η καλή λειτουργία του  οχήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε

αναγγελίες προβλημάτων-βλαβών, καθώς και η άμεση αποκατάσταση του.

ΑΡΘΡΟ 8:ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κάθε υπηρεσίας μπορεί σε περίπτωση απόρριψης, ολικής

ή μερικής, της παραγγελθείσας ποσότητας των υλικών να ζητήσει αντικατάστασή της με άλλη, μέσα σε τακτή

προθεσμία που ορίζεται από αυτήν. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ημίσεως του συ-

νολικού συμβατικού χρόνου δηλ. τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη

λήξη του, ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης πα-

ράδοσης.

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το προς προμήθεια είδος θα είναι γνήσιο, καινούργιο και τελείως αμεταχείριστο. Η συνολική δαπάνη της

σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για

την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης που έχει καταχωρηθεί με Α/Α/: 3048 /31-08-2016 στο βιβλίο εγκρί-

σεων, αρ.ΥΔΕ 427 της Πιερίας (ΑΔΑ: 7ΧΓΠ7ΛΛ-Β8Ω-16REQ005033728).

Η πηγή χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας  και

συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1731..01 του Ε.Φ.721.

Η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Ε. Πιερίας  μετά την παραλαβή του τιμολογίου και σε εύλογο

χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι :

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β) Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή.

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγ-

χο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου και επι -

πλέον κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαί-

ας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-

2011) συν 3% Χαρτόσημο επί αυτής και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε

ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά

το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό

επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Π.Ε. Πιερίας  θα πληρώσει την αξία του παραδιδόμενου από τον προμηθευτή είδους σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙ -

ΜΕΣ. Η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στην πιο πάνω τιμή

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του υλικού

και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη σύμ-

βαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη

που παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετι-

κά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και

ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι

τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πιερία .

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

              Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

                   ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………

Κατάστημα …………………………………………

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        

Ημερομηνία έκδοσης …………………

ΕΥΡΩ……………………………………. 

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

……………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  ΕΥΡΩ ……………………

1.Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι

απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................ και μέχρι του ποσού των

……..ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης

που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400 cc,  ΓΙΑ

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕ-

ΡΙΑΣ » μεταξύ της Π.Ε. Πιερίας  και της εταιρίας....................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως

από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσω-

ποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του

Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιή-

σετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δη-

λώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς

οποιαδήποτε αντίρρηση, 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 συγκατάθεσης 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 την θέση αυτής υπό δικαστική με-

σεγγύηση.

5.  Σας  δηλώνουμε  ακόμη  ότι  η  υπόψη  εγγύηση  μας  θα  παραμείνει  σε  πλήρη  ισχύ  μέχρι  την  .....

(ημερομηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγ-

γύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δη -

μόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για

την Τράπεζά μας.
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