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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                                

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   

 
ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.   

  
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ082/08280000)   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                       ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ   ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   

                                                                                  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)   

                                                       

  

  

  

4 η   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 - 2013)   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007  –   » 2013   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   4       « ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   LEADER »   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 
 
 
 

Αριθμός πρωτ. 22028 /12-11-015 

 

 
 
 
 
Αρ. Μελέτης :   40/2015 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ   « 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ» 
 

Χρηματοδότηση :  LEADER 
Προϋπολογισμός:              
#19.716,31€#    (με ΦΠΑ)     

#16.029,52 €#  πλέον ΦΠΑ #3.686,79€# 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Διακύρηξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια εξοπλισμού  για το έργο : « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ» 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 
 

1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών   θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 
19/1995). 

2. Του Ν.2362/1995 ( ΦΕΚ 247/τ.Α΄ /1995) « Περί Δημοσίου Λογιστικού  ελέγχου των 
        δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
3. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 
4. Του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα των άρθρων 

158  και  209. 
5. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
6. Του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 

Τύπο και άλλες διατάξεις , το ν.3801/2009 
7. Της με αριθμό πρωτ. 0687/24-06-2015 Απόφασης Ένταξης της ΑΝΕΣΕΡ 
8. Tην αριθμ. 179/2015  της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ».   

9. Την υπ’ αριθ. 180/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά , την έγκριση   της  με αριθ. 
40/2015 μελέτης, τον τρόπο εκτέλεσης  και των όρων της  διακήρυξης.  

10. Την με αριθμ.1481/2014 Απόφαση Δημάρχου , περί ορισμού αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων και 
έτσι όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’αριθμ.2104/2014 Α.Δ.. 
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Προκηρύσσει 

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  - προμήθεια εξοπλισμού για το έργο                                     
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ»   συνολικού προϋπολογισμού 19.716,31€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  για χρονικό 
διάστημα από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2015.   
Η προμήθεια θα γίνει  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών 
ανά ομάδα τα οποία  αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ. 40/2015 μελέτη της προμήθειας της Δ/νσης Τ.Υ. 
του Δήμου.  Η δαπάνη θα προέλθει από χρηματοδότηση του προγράμματος LEADER της ΑΝΕΣΕΡ .  

1.Ομάδα Α -  Έπιπλα γραφίου,  

2. Ομάδα Β – Μονάδες κλιματισμού,   

3. Ομάδα Γ -  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός εξοπλισμός 

 
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  ανά ομάδα , με 
κριτήριο επιλογής αναδόχου τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. Εάν περισσότεροι του ενός 
προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.(Δηλ. θα προκύψει ένας ανάδοχος για όλα τα 
υπό προμήθεια είδη ανά ομάδα.) 
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Κεφάλαιο Α: Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού  

Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη  με αριθμ.   40 /2015 μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ηράκλειας. 
 

Α1.1 Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμος 
 

Το αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ( επιπλων, κλιματιστικών και ηλεκτρονικου 
εξοπλισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  
παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και 
επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού που περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού ,όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.716,31 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και το 
άθροισμα των οικονομικών προσφορών για όλες τις ομάδες ειδών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό αυτό.  
 

1.Ομάδα Α -  Έπιπλα γραφείου,  

2. Ομάδα Β – Μονάδες κλιματισμού,   

3. Ομάδα Γ -  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός εξοπλισμός 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 40/2015 
Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 

    

Ομάδα Α -  Έπιπλα γραφείου  

Α/Α  Είδος 
Ποσότητα 

(τεμ)        Τιμή    ( € )  Σύνολο  ( € ) 

       

1 Γραφείο 160X80X75 εκ. 6 205,02 1230,12 

2 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο 6 90,00 540,00 

3 Καθίσματα συνεργασίας 9 75,03 675,27 

4 Συρταριέρα τροχήλατη 45Χ60Χ60 εκ. 6 96,00 576,00 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 3.021,39€ 

  

Ομάδα Β - Μονάδες κλιματισμού    

5  Κλιματιστικό 12000 btu , INVERTTER  3 813,01 2.439,03 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 2.439,027€ 
 

Ομάδα Γ -  Ηλεκτρονικοι και λοιποί εξοπλισμοί   

6 Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC) 8 487,80 3.902,40 

7 Φορητός 1 406,50 406,50 

8 Λειτουργικό Σύστημα 8 243,90 1.951,20 

9 Λογισμικό εφαρμογών γραφείου 8 365,85 2.926,80 

10 Εκτυπωτές  2 162,60 325,20 

11 Κατανεμητές switches 1 32,52 32,52 

12 nas server 1 569,20 569,20 

13 Σκληροί Δίσκοι ( hard disk ) 4 113,82 455,28 
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   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  10.569,10€ 
 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16.029,52€ 

   ΦΠΑ 23% 3.686,79€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.716,31€ 

 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2  
στις 25-11-2015  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10:00π.μ.    
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 

προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.   
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 

δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Α2.1. Δικαιούμενοι  συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α) φυσικά πρόσωπα,   
β) νομικά πρόσωπα   
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)   
δ) συνεταιρισμοί  
 

 

 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:   

Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού  

Α2.1.1) Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού                   
( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριμένα  για την  Ομάδα  Α -  Έπιπλα γραφείου  60,43 ευρώ, Ομάδα Β - 
Μονάδες κλιματισμού 48,78 ευρώ  και Ομάδα Γ -  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός εξοπλισμός 211,38 
ευρώ. 

Η  εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το 
λιγότερο (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις 
συμμετοχής θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (Παράρτημα 1). 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου: 
1) του διαχειριστή σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ) και  ετερόρρυθμων (Ε.Ε) , 
2) σε περίπτωση  εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) όλων των μετόχων,  
3) του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) και των 
φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, 
 

και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:    
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της υπ’ άριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του  Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων   
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/εοκ 
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ)  στ) απάτη (386-388 Π.Κ)   
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ)   
η) πλαστογραφία (216-218 )   
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ )   
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ )   
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ)  

Τα υπό ά-δ΄αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση 
ενώ τα υπό έ-΄κ, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου.  

3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να  προκύπτει ότι:  
α) Δεν τελούν: σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση   

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να  προκύπτει ότι:  
α) Δεν τελούν υπό διαδικασία: κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

5. Ασφαλιστική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (δεν απαιτούνται καταστάσεις προσωπικού).  Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής α) δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό αυτό  πιστοποιείται με 
ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ η οποία βεβαιώνει ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές διότι 
δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό β) δεν απασχολεί αλλά απασχόλησε προσωπικό αυτό 
πιστοποιείται με ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ η οποία βεβαιώνει ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της.  

7. Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (για την  επιχείρηση όχι για τους 
εκπροσώπους)  από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:  
α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  
γ) Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 
δ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.    
 

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες με σφραγίδα και υπογραφή του 
προμηθευτή και δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής. 

Τα πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών θα είναι πρωτότυπα και το αντίγραφο σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

 

Α2.1.2) Οι αλλοδαποί:  

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού                      
( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριμένα Ομάδα  Α -  Έπιπλα γραφείου  60,43 ευρώ, Ομάδα Β - Μονάδες 
κλιματισμού 48,78 ευρώ  και Ομάδα Γ -  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός εξοπλισμός 211,38 ευρώ. 
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Η  εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το 
λιγότερο (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις 
συμμετοχής θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (Παράρτημα 1). 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας .  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι :  

α) Δεν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση.  
β) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.   

6. Επιπλέον τα δικαιολογητικά  9,10   της περίπτωσης Α2.1.1 Έλληνες πολίτες  
Α2.1.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά Α2.1.1 Έλληνες πολίτες και Α2.1.2 αλλοδαποί εκτός του αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο έγγραφο.  

2. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή το τελευταίο 
Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει  ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσμεύουν αυτή με την 
υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα 
σύμβουλο της Α.Ε.    

3. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,θεωρημένη βεβαίωση μεταβολών από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. 
του Επιμελητηρίου,  το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο . Για τις ΕΠΕ που οι 
εκπρόσωποι τους ορίζονται από την συνεδρίαση των εταίρων , αντίγραφο των σχετικών πρακτικών 
υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή το ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται  . 

4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης θεωρημένο από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου , ότι δεν έχει 
στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (Δεν ισχύει για τις 
περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουμε παραπάνω ) . Σε αντίθετη περίπτωση στο πιστοποιητικό αυτό  να 
αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών 

Α2.1.4 Οι συνεταιρισμοί  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του κειμένου 
Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 

οι ανωτέρω περιπτώσεις 3,4  της παραγράφου   Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 
4. Πιστοποιητικά από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις 5,6,7  της παραγράφου   Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 
5. Επιπλέον τα δικαιολογητικά  7 , 8 , 9,10  της περίπτωσης  Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.  

Α2.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά   
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

Α2.1.6 Διευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προμηθευτών  

1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν , μαζί με 
την προσφορά , βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
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γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου . Για τους προμηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση , αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση , βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 

Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού . 

 

 

Κεφάλαιο Β: Σύνταξη και υποβολή των προσφορών 

Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 
οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:   
 

1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.   
2.   Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.   
3.   Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης  
4.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5.   Τα στοιχεία του αποστολέα με Επωνυμία , διεύθυνση και τηλέφωνο. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω  
 δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα:  
 

α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (Παράρτημα 2)  και η εγγύηση συμμετοχής (Παράρτημα 
1)  σε δύο αντίγραφα με τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,  

β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Παράρτημα 3) τοποθετούνται σε έναν χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" μέσα 
στον οποίο θα υπάρχούν  ένα  Πρωτότυπο και  ένα Αντίγραφο  , 

 

Τα αντίγραφα θα προσκομίζονται σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 

Β1.1 Σύνταξη του πίνακα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

1. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών συμπληρώνεται ο πίνακας του παραρτήματος 2 , υπογράφεται 
και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή. 

2. Ειδικότερα το κάθε προσκομιζόμενο δικαιολογητικό αριθμείτε και τοποθετείτε μαζί με τον πίνακα. 
3. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο.   

Β1.2 Σύνταξη των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς (Οικονομική προσφορά)  

1. Για την κατάθεση της  οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή συμπληρώνεται ο πίνακας του 
παραρτήματος 3, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή. 

2. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  , 
3. Τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίους φακέλου της προσφοράς.   
 

 

15PROC003307758 2015-11-13



 

Σελίδα 10 από 21 

 
 

10 

Β1.3 Διευκρινήσεις για την σύνταξη των προσφορών 

1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη , υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από τον προμηθευτή.  

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
3. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 

από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
4. Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο  και όχι το σύνολο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.  
5. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν τα προς προμήθεια είδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν 

όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητά τους.   

Β2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

1. Ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο 
διευκρινήσεων του παραρτήματος 4 και να αναφέρει τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί 
από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.   

3. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

4. Ο προμηθευτής  για οποιαδήποτε απόκλιση από του όρους της διακήρυξης , διευκρίνιση επί της 
προσφοράς του , παρατήρηση ή επισήμανσή του που επιθυμεί να λάβει υπόψη της η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού , θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να συμπληρώσει σε ένα αντίγραφο το 
έντυπο  παραρτήματος 4 .(όχι ξεχωριστό έντυπο για κάθε επισήμανση)  

Β3. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές  

1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 

Εάν  οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές , 
δε λαμβάνονται υπόψη καμία από αυτές.  

2. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται , ως απαράδεκτες.  

Β4. Τιμή προσφοράς  

1. Η τιμή δίνεται στο επίσημο νόμισμα της Ελλάδος και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς.   
2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη.   

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, 

για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση 
της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου.  

Β5. Χρόνος ισχύος προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία  της διενέργειας  του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2. Ο Δήμος Ηράκλειας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους  διαγωνιζόμενους να ζητήσει την 
παράταση ισχύος των προσφορών. 
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Β6. Υποβολή προσφορών  

1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και μόνο στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΔΟΣ ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ 62400 

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή του διαγωνισμού  του Δήμου μέχρι 
την  25-11-2015   και ώρα 10:00π.μ. , μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των 
προσφορών. 

4. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού .  

5. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
 

Β7. Εγγυήσεις  (Απαιτούνται μία για κάθε ομάδα) 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 

για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  ( χωρίς του ΦΠΑ), για 

την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος, και 

πιο συγκεκριμένα: 
Α/Α  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1  Α -  Έπιπλα γραφίου 3.021,39 € 60,43€ 
2  Β – Μονάδες κλιματισμού 2.439,03 € 48,78€ 
3  Γ- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές λοιπός 

εξοπλισμός 
10.569,10 € 211,38€ 

 Η  εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά  (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του    
διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται  να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.   

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
4. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .  

5. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από  την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης .  

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων  από τους δύο συμβαλλόμενους.  

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
8.    Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα 
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 Β7. 1. Εγγυήσεις  καλής λειτουργίας  (για όσα είδη προβλέπεται ) 
 

      Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, καθορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για κάθε είδος εξοπλισμού και αρχίζει από την ημερομηνία της οριστικής 
Παραλαβής. 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού  

Γ1. Αποσφράγιση προσφορών  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη 25-11-2015 και ώρα 10:00π.μ.) Η αποσφράγιση γίνεται με την 
παρακάτω διαδικασία:  
2.1. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα 

τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 
και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. Ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων .   

2.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται. Όσοι 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν 

 

Γ2  Αξιολόγηση προσφορών  

1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:  
1.1. η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,  
1.2. ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του 
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

3. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει 
έπειτα από κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί  δημόσια σε μέρα και ώρα την οποία θα ορίσει η 
«Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών» του Δήμου.  

4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού.  

5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Γ3. Ενστάσεις  

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:   
1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 

μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.   

1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
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της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.  

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

Κεφάλαιο Δ: Αποτελέσματα - Κατακύρωση  

Δ1. Κατακύρωση  

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της «Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών».  

2. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 
προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.  

Κεφάλαιο Ε: Παραλαβή – Παράδοση - Πληρωμή  

Ε1. Παραλαβή  

1. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής . Η παράδοση θα γίνει 
τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του 
προμηθευτή.  

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. του Υπ.Εσωτερικών 11389/93 << 
Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης >>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993).  

Ε2 Τρόπος πληρωμής  

1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον/στους  προμηθευτή/ές θα γίνει τμηματικά και με 
βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών .  

2. O προμηθευτής, θα πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι 
η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.   

3. Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο.  

Κεφάλαιο ΣΤ: Πληροφορίες   

ΣΤ1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων -Διάθεση τευχών 

Τα τεύχη διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από 
τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ηράκλειας, μέχρι και την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη 
διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.α.) υπάρχουν και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosiraklias.gr), ενώ πληροφορίες επί της διακήρυξης 
δίδονται στα τηλέφωνα : 2325 3 50138-57-58 FAX : 2325 3 50159. 

Κεφάλαιο Z: Δημοσίευση  

Z1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης βρίσκεται στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος 
Ηράκλειας, 1ος όροφος, στη διάθεση των ενδιαφερομένων.  
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Η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τυχόν διευκρινήσεις που θα προκύψουν  και όλα τα τεύχη του 
διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr και θα τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ηράκλειας αντίγραφο της διακήρυξης.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται για τυχόν διευκρινήσεις επί της 
διακήρυξης μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, 
καθώς επίσης σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα.  Η δαπάνη της δημοσίευσης στην εφημερία καθώς και 
των επαναληπτικών δημοσιεύσεων που μπορεί να προκύψουν, βαρύνει τον προμηθευτή που θα προκύψει, 
αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας.  
 

 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

 
   

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 180/2015 ΑΟΕ  απόφαση 

 

 

 

 

 

                                                                               
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

          ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
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Παράρτημα 1: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

  

ΕΚΔΟΤΗΣ   

Ημερομηνία έκδοσης  

  

Προς Δήμο:  

Νομού:  

Ταχ. Διεύθυνση:  

  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..  

  

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. 

ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη συμμετοχή της στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………,για την προμήθεια ………………. σύμφωνα με τη υπ’ 

αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.  

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην 

περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.  

  

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη 

της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………  

  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

  

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.  
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Παράρτημα 2: Έντυπο δικαιολογητικών  

Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής 
Για την υπ’αρίθμ 22028 12-11-2015 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ »  

 

α/
α 

Δικαιολογητικό 
Προσκόμιση 

Διαγράφεται  
ανάλογα 

Σελίδα – 

σήμανση 

1 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
εκπροσώπους τους υποβάλλουν , μαζί με την προσφορά , βεβαίωση 
εκπροσώπησης , βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο 

Ναι  - Όχι 

 
 

2 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο 
συγκεκριμένα (όπως στο σχετικό πινακάκι Α2.1.1.) Η  εγγύηση πρέπει 
να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά  (7) μήνες μετά από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα 
συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Παράρτημα 
1).  

Ναι  - Όχι 

 
 

3 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου. 
Ναι  - Όχι  

4 

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία 
να  προκύπτει ότι: 
α) Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Ναι  - Όχι  

5 

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία 
να  προκύπτει ότι: 
α) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Ναι  - Όχι  

6 

Ασφαλιστική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ναι  - Όχι  

7 

Ασφαλιστική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (δεν απαιτούνται 
καταστάσεις προσωπικού). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
απασχολεί προσωπικό , αυτό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του 

Ναι  - Όχι  

Επιχείρηση  :  

Έδρα 

Διεύθυνση : 
 

Α.Φ.Μ. :  Δ.Ο.Υ. :  

Τηλέφωνο :  Φαξ :  

e-mail :  
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προμηθευτή και πιστοποιείται με ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ 
περί μη απασχόλησης προσωπικού. 

8 

Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ναι  - Όχι  

9 

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της 
εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Ναι  - Όχι  

10 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:  
α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 
δημοσίου ή των ΟΤΑ.  
γ) Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 
δ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.    

Ναι  - Όχι  

11 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   Ναι  - Όχι  

12 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα , ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , μπορούν 
να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου . Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 
ένορκη δήλωση , αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση , 
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

Ναι  - Όχι  

13 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: -  
 

  

15    

16    

 

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής 

 

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα  

 

(σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα 3: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Οικονομική προσφορά 

Για την υπ’αρίθμ 22028/12-11-2015 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ » 

 Συνολικού προϋπολογισμού Ομάδας Α : 3.021,39€ (πλέον  ΦΠΑ)  

Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

  

 

ΟΜΑΔΑ Α . ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ   Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) ΔΑΠΑΝΗ 

1 Γραφείο 160X80X75 εκ.   τεμ 6   

2 
Κάθισμα γραφείου 
τροχήλατο   τεμ 6   

3 Καθίσματα συνεργασίας   τεμ 9   

4 
Συρταριέρα τροχήλατη 
45Χ60Χ60 εκ.   τεμ 6   

    ΣΥΝΟΛΟ    

    Φ.Π.Α.   

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα 

αρμόδια όργανα του κράτους.  

   

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής 

 Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   

(σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα 3: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Οικονομική προσφορά 

Για την υπ’αρίθμ 22028/12-11-2015  διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ » 

Συνολικού προϋπολογισμού Ομάδας Β : 2.439,03€ (πλέον  ΦΠΑ)  

Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

  

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ   Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

Κλιματιστικό 12000 btu , 
INVERTTER   τεμ 3   

 

    ΣΥΝΟΛΟ    

    Φ.Π.Α.   

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα 

αρμόδια όργανα του κράτους.  

   

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής 

 Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   

(σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα 3: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Οικονομική προσφορά 

Για την υπ’αρίθμ 22028/12-11-2015 διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ » 

 

Συνολικού προϋπολογισμού Ομάδας Γ : 10.569,10€ (πλέον  ΦΠΑ)  

Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

  

 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ   Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ) ΔΑΠΑΝΗ 

       

6 
Σταθεροί Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές (PC)   τεμ 8   

7 Φορητός   τεμ 1   

8 Λειτουργικό Σύστημα   τεμ 8   

9 
Λογισμικό εφαρμογών 
γραφείου   τεμ 8   

10 Εκτυπωτές    τεμ 2   

11 Κατανεμητές switches   τεμ 1   

12 nas server   τεμ 1   

13 Σκληροί Δίσκοι ( hard disk    τεμ 4   

    ΣΥΝΟΛΟ    

    Φ.Π.Α.   

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα 

αρμόδια όργανα του κράτους.  

   

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής 

 Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   

(σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα 4: Έντυπο διευκρινήσεων 

Δήλωση διευκρινήσεων – αποκλίσεων 
Ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. 22028/12-11-2015 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 40/2015 μελέτης που την 

συνοδεύει , καταθέσαμε προσφορά στην οποία θέλουμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

 

1) 

2) 

3) 

 Κ.λ.π. 

 

 

 

 

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής 

  

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα  

  

(σφραγίδα, υπογραφή) 

Επιχείρηση  :  

Έδρα 

Διεύθυνση : 
 

Α.Φ.Μ. :  Δ.Ο.Υ. :  

Τηλέφωνο :  Φαξ :  

e-mail :  
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