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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Άρτα         30- 07 -2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                               Αρ.Πρωτ.: οικ.3071  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση       : Πλ.Εθν.Αντίστασης 
Ταχ.Κώδικας  :  47100 
FAX                 :  26810-75855 
Πληροφορίες  :  Α. ΚΟΛΙΟΥ 
Τηλέφωνο       :  2681361044 
                                                                             
                                                                           
 
ΘΕΜΑ: « ∆ιενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός  
                αυτοκινούµενου  εκσκαφέα για τις ανάγκες της Π.Ε.  Άρτας µε κριτή- 
                ριο κατακύρωσης  την πλέον  συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  
                προσφορά ». 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Έχοντας υπόψη : 

1/  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» (ΦΕΚ 19Α). 

2/Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247Α).  

3/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’). 

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α') όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε τις όµοιες του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α). 

5/ Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄). 

6/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7/ Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ68Α) όπως 

ισχύουν µετά την προσθήκη της παρ. 3 µε τις όµοιες του άρθρου 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163Α). 

8/ Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α΄). 

9/ Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

(ΦΕΚ 194Α΄). 

10/ Την αριθµ. 7641/2107/28-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ενός µεταχειρισµένου λαστιχοφόρου εκσκαφέα ισχύος 

τουλάχιστον 150 PS µε κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 Μ3 από το ελεύθερο 

εµπόριο.   

11/ Την αριθµ. Π1/814/2-5-2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εντάχθηκε η 

προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα στο ΕΠΠ 2013 µε φορέα εκτέλεσης αυτής την 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

12/ Το γεγονός ότι η προκαλούµενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της 

Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Άρτας στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1729 και εκδόθηκε η αριθµ. 

α/α 1091/οικ.2111/3-6-13 ανάληψη δαπάνης που καταχωρήθηκε µε α/α 278/4-6-2013 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ∆Ε Ν. Άρτας .   

13/ Την αριθµ. 19/811/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας  

Ηπείρου. 

 

 
 
                                                  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1- Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά για την προµήθεια µε αγορά του είδους  που 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  
µέρος αυτής. 

 
2- Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει  ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο.  
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3-            ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ 

Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 
Πλατεία  Εθνικής Αντιστάσεως 
47 100 ΆΡΤΑ 

03-09-2013   ΤΡΙΤΗ            10.30 π.µ. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται 

στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’. 
 

4- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 
5- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω 

παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

5.1-«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  
5.2-« ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’  

5.3-«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
5.4-«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  
5.5-«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’  
5.6-«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’  
5.7-«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
6- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι 
και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) 
ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα 
ένστασης δυνάµει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος. 

         Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των  
         ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
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7- Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή.  
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Αυτοκινούµενος εκσκαφέας ισχύος 
τουλάχιστον 150 PS µε κουβά χωρητικότητας 
τουλάχιστον 0,5 Μ3 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α  Ένα (1) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

Περιφέρεια Ηπείρου- 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

92.250,00 € 

ΠΡΟΥΠ\ΣΜΟΣ  ΠΟΥ 
         ΒΑΡΥΝΕΙ 

Περιφέρεια Ηπείρου- 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Άρτα 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 

∆έκα ηµέρες 

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
      ΕΠΙ   % 

3,172% 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

4% 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                               
1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1-  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  
µέσα σε σφραγισµένο  φάκελο  σε δυο αντίγραφα. 

 
1.2-  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του 
διαγωνισµού. 

     - Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
1.3-  Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
1.3.2-   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 

προµήθεια: 
Περιφέρεια Ηπείρου 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 
1.3.3-   Ο αριθµός της διακήρυξης. 
1.3.4-   Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
1.3.5-   Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά 
το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

    1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
     -  Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, 
     - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούναι σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

     - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επι ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

   1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα      
             φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου. 
   1.4.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν  
            είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν    στον 

κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της 
οικονοµικής,  συµπεριλαµβανοµένων   των  εµπορικών   φυλλαδίων  
(PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα  φέρουν  
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συνεχή   αρίθµηση από  το πρώτο µέχρι  το τελευταίο.  Για  ευχερέστερη  
αναζήτηση  των   στοιχείων αυτών, η  προσφορά  να συνοδεύεται από 
ευρετήριο, στο  οποίο  θα  αναγράφεται  το περιεχόµενο του κάθε  
εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω 
(π.χ. φύλλα  συµµόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: 
φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 

   1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

1.5- Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 
προσφορών. 

1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:   

1.6.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσού 4.612,50 €.  
 

     1.6.2 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 

του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και  στην οποία 

δηλώνεται  ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.∆. 118/07, ήτοι : 

i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 

48), 

iv)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   
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τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας. 

 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη 

καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. 1.6.2.α του 

παρόντος υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου  οι νόµιµοι  εκπρόσωποί του. 

 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α , 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση      του 

εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην 

Ένωση ή Κοινοπραξία. 

 

β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  

άρθρου 6  του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη 

διαδικασία.   

γ. ∆εν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου  

6  του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του  ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής  εκκαθάρισης  των  

ανωτέρω  νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα).    

δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  

ασφάλισης  ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.   
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ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά, τους κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση 

(δεν αφορά συνεταιρισµούς),   

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκαταστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

στ. δεν  τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.  118/07 κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού . 

ζ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 

η. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του  Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του ιδίου  Προεδρικού 

∆ιατάγµατος.  

 

1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, 

εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 

τους  τους . 

1.6.4. Οι  προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά  τους, δήλωση στην  οποία  

αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 

Π∆ 118/07). 

1.6.5. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  

προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  

της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως 

µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 

που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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1.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι : 

1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.  

1.7.2. ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07.   

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω  δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι 

η κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο 

νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

- Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται  

κατωτέρω: 

 

1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ  

1.8.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος 

ελεύθερου µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα 

αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 

1.8.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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1.8.1.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 

ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

1.8.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.8.1.6 Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις  

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική 

τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του  

προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 

µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 

έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε 

την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο 

προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 

της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης. 

γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την 

Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που 

αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή 

που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 
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1.8.1.7  Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α . 

ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 

ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη , η τιµή της προσφοράς για 

παράδοση του είδους ελεύθερου στην ΠΕ Άρτας χωρίς τον υπολογισµό του ΦΠΑ και των 

τελών ταξινόµησης. 

Σηµ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 

2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

1.8.1.8 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 

έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . 

1.8.1.9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

 

1.8.2 Τρόπος Πληρωµής  

1.8.2.1 Η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια αυτοκινούµενου εκσκαφέα θα γίνει µε 

εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτού εντός των 

προβλεπόµενων από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆.τος 118/07 προθεσµιών και µε την 

προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά.  

1.8.2.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα  όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την υπ αριθµ. 

2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών . 

1.8.2.3  Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει 

τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 

προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. 

  Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα 

αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(«Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»). 
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1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 

εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 
1.10 Επισηµαίνεται ότι: 

1.10.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

1.10.2 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπερβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς.  

1.10.3  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.10.4 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1.10.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 

οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την 

σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & 

Αποσφράγισης των προσφορών. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες. 

- Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

2.2- Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
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- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ,καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε 

πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07 στις 

προσφορές ορίζεται εντός 3 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 

προσφορών.  

2.4 Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική 

πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 

2.5 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.  

 
 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 

       3.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

  3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν σύµφωνα µε το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 

3.1.6. του παρόντος. 

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός 

της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

3.1.3.  Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, 

αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 

δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 

εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 

οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  
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 3.1.4. Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση-

ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία. 

3.1.6. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική  απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι  

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 

48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   

τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ii)  κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας. 

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την  ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β και γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας  που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της  ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό  επάγγελµα, απαιτείται 

σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή  του  ∆ηµοσίου  ή  του  οικείου  

Ο.Τ.Α. 

 

3.1.6.2.  Οι  αλλοδαποί :  

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  3.1.6.1.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους.  

 δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραµµένοι στα µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου   ή  σε  

ισοδύναµες  επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την  ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

εξακολουθούν  να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  

ειδοποίησης.  
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3.1.6.3. Τα  νοµικά  πρόσωπα  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά :   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα. 

- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους  ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., 

τον Πρόεδρος και τον  ∆ιευθύνων Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και σε κάθε 

άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους  εκπροσώπους  του. 

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από  την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή  υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά  νοµικά πρόσωπα) 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη  η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 

του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της 

έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης. 

 

3.1.6.4.  Οι  συνεταιρισµοί :  

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης   ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναµο  έγγραφο  αρµόδιας  

διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

πρόεδρος  του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου  

3.1.6.1.    

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για 

ηµεδαπούς  συνεταιρισµούς και  των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον  

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της 

παραγράφου  3.1.6.3. 
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γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός  λειτουργεί  νόµιµα. 

 

3.1.6.5.  Οι  ενώσεις  προµηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
 
3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε  αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται  να αντικατασταθούν από  υπεύθυνη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον  δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου  της  

χώρας  εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

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

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

3.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  

 

        Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή  περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 

η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκοµίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 

προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος ∆/τος ή ο υπόχρεος 

προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 

6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του παρόντος ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 

µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη 

εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 

καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 

άρθρου 8α. 
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3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση του 

αρµοδίου συλλογικού οργάνου (Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου) κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµοδίου οργάνου Παραλαβής – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

Προσφορών. 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

4.1- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
 
4.1.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα 

στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

4.1.2  Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

µε ΦΠΑ ήτοι 4.612,50 Ευρώ. 

4.1.3  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο 

υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 

4.1.4  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς 

Φ.Π.Α.  

-Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής 

τους στην Τράπεζα. 

4.1.5   Για την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής αξίας των ειδών 

χωρίς Φ.Π.Α. 

-Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του υπό 

προµήθεια είδους πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής των ειδών.   
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4.1.6  Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας πρέπει να 

προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

4.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07). 

 
4.2 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων 

(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται . 

 
4.3- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Πλ. Εθν. Αντιστάσεως 47 100 Άρτα. Τηλ. 2681361044 και 

FAX:2681075855 (αρµόδιος υπάλληλος Αρχοντία Κολιού) . 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στις εφηµερίδες: 

1. Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων), 

2. Στις οικονοµικές εφηµερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 

3. Στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ και ΜΑΧΗΤΗΣ καθώς και στην 

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ΑΜΒΡΑΚΙΑ, 

 

Ολόκληρο το κείµενο της παρούσας να αναρτηθεί :  

1. Στο διαδίκτυο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση της ΠΕ Άρτας : www.peartas.gov.gr  

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων : www.eprocurement.gov.gr  

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 

4. Να κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Άρτας για ενηµέρωση των µελών του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

       Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 

αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε 

τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης . 

      Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 

 

                                              Συγκριτική Τιµή            

                                Λ=…………………………………… 

                                          Σταθµισµένη Βαθµολογία     

 

       Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή προσφοράς, µε 

κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ και τέλη ταξινόµησης. 

 

Τα καθοριζόµενα στοιχεία αξιολόγησης προσφοράς, εκτός από την τιµή, τους όρους 

πληρωµής και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται στις 

παρακάτω οµάδες µε τον οριζόµενο συντελεστή βαρύτητας των επί µέρους στοιχείων κάθε 

οµάδας και την βαθµολογία των στοιχείων που απαρτίζουν κάθε οµάδα. 

Α ΟΜΑ∆Α (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 80% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, λειτουργικότητα / αποδοτικότητα 
µηχανήµατος (Παράρτηµα Ε) 

80% Από 100 βαθµούς βάση 
µέχρι 110 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ∆ΑΣ 80%  
 

Β ΟΜΑ∆Α (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 20% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10% Από 100 βαθµούς βάση 
µέχρι 110 

Χρόνος παράδοσης, εκπαίδευση προσωπικού, 
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 

10% Από 100 βαθµούς βάση 
µέχρι 110 

ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ∆ΑΣ 20%  
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Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 80% για την Α ΟΜΑ∆Α και 

20% για την Β ΟΜΑ∆Α. Για κάθε στοιχείο των οµάδων, καθορίζεται ο επί µέρους συντελεστής 

βαρύτητας, όπως αναλυτικά φαίνεται ανωτέρω.  

Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 

βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και 

των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 

βαθµούς.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α           ∆’ 

 
Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι               Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Τα κατατιθέµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέµενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus 

του κατασκευαστικού οίκου. 

 

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους  για δέκα (10) έτη 

τουλάχιστον. 

 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους 

τουλάχιστον για το χρόνο που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Κατά τη 

διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη 

του υπό προµήθεια είδους προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 

επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 

αποκατάστασης της βλάβης  εκτός των αναλώσιµων υλικών . Εκεί που απαιτείται, 

περιλαµβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό 

έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιµότητας. 

 

4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 
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                                          Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Ε΄ 
 
 
                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
- Το προαναφερόµενο είδος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληροί τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
∆/ξης. 
 
Οι προδιαγραφές αφορούν µεταχειρισµένο υδραυλικό εκσκαφέα µε ανεστραµµένο 
κάδο, τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ΜΕ (Μηχ/µα 
Έργων). 

 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους: 

1. Πρωτότυπο prospectus µε αναλυτική περιγραφή όλων των συστηµάτων του ΜΕ 
(κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης, υδραυλικού κλπ), φωτογραφίες των πινακιδίων 
του πλαισίου και του κινητήρα, καθώς και κάθε άλλο επίσηµο έγγραφο (πχ έγκριση 
τύπου) µε το οποίο τεκµηριώνεται η συµφωνία του προσφερόµενου ΜΕ µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, όπου θα 
βεβαιώνεται η υποστήριξη του προσφερόµενου ΜΕ σε ανταλλακτικά για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

3. ISO 9001:2008 του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, το οποίο θα αφορά την 
πώληση, επισκευή και συντήρηση ΜΕ. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο θα είναι ενισχυµένο. Η καµπίνα του χειριστή και η βάση στήριξης των 
βραχιόνων του κάδου θα στηρίζονται στο πλαίσιο και θα µπορούν να περιστρέφονται 
σε πλήρη κύκλο 360ο. Θα υπάρχει στεγανό κιβώτιο µε εργαλεία που θα κλειδώνει.  

Σύστηµα εργασίας 

Το µέγιστο µήκος (έκταση) εργασίας στο επίπεδο του εδάφους θα είναι τουλάχιστον 
18 m. Θα προσφερθούν δύο κάδοι: α) κάδος εκσκαφής/διάνοιξης τάφρων, 
εφοδιασµένος µε “δόντια”, χωρητικότητας 0,5 m3, β) κάδος καθαρισµού τάφρων, 
ενδεικτικού πλάτους 1,5-2,0 m. 

Κινητήρας 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, υγρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO ΙΙ ή 
ανώτερης, µε µέγιστη καθαρή ισχύ τουλάχιστον 150 PS (110,3 kW) κατά EEC 
80/1269, ISO 9249. 

Θάλαµος χειριστή 

Θα είναι κλειστός και θα διαθέτει ανοιγόµενο παράθυρο, καθρέπτες, 
υαλοκαθαριστήρα, κλιµατισµό. Το κάθισµα θα είναι ρυθµιζόµενο και θα έχει σύστηµα 
απορρόφησης κραδασµών. Ο πίνακας οργάνων θα περιλαµβάνει πληροφορίες για: 
ώρες λειτουργίας, στάθµη καυσίµου, θερµοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα, 
θερµοκρασία λαδιού υδραυλικού συστήµατος, ενδείξεις βλαβών. 
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Εξοπλισµός ασφαλείας 

Το ΜΕ θα διαθέτει τον απαιτούµενο από τη νοµοθεσία εξοπλισµό ασφαλείας: 
στέγαστρο προστασίας χειριστή, φανό (φάρο) µε κίτρινο αναλάµπον φως, φαρµακείο, 
πυροσβεστήρα, αναγκαία φώτα & καθρέπτες, τρίγωνα ακινητοποίησης & 
βραδυπορίας, βοµβητή οπισθοπορείας, πινακίδες αναγνώρισης οχήµατος µεγάλου 
µήκους (αν το µήκος υπερβαίνει τα 13 m), πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήµατος 
(αν το βάρος λειτουργίας υπερβαίνει τους 7,5 ton). 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕ 

Με την κατακύρωση του διαγωνισµού στο µειοδότη και πριν την υπογραφή της 
σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Έγκριση τύπου (εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου κατά την κατάθεση της 
προσφοράς, ο προµηθευτής θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
την έκδοσή της). 

2. Αποδεικτικά εισαγωγής & κατοχής του ΜΕ, σύµφωνα µε τον κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων. 

3. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) µηνών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής. Για το σκοπό αυτό, θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή 
για ποσό ίσο µε το 2% της αξίας του είδους χωρίς ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης ο προµηθευτής υποχρεούται, µε δικά του έξοδα και ευθύνη, να 
αντικαθιστά κάθε εξάρτηµα που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη 
λόγω κακής ποιότητας και γενικά να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει 
στο ΜΕ προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του, αποστέλλοντας 
εξειδικευµένο συνεργείο τεχνικών στον τόπο όπου βρίσκεται το ΜΕ. Ο χρόνος 
ανταπόκρισης του προµηθευτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή, όπου θα βεβαιώνεται ότι όλα τα τµήµατα του 
ΜΕ -πλην αναλωσίµων- είναι εργοστασιακά. 

5. Βιβλίο λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή (κατά προτίµηση στα 
ελληνικά) και εικονογραφηµένο εγχειρίδιο ανταλλακτικών µε τους κωδικούς τους. 

Η µεταφορά του ΜΕ στην Άρτα, σε σηµείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, θα γίνει µε 
ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή. Για να παραληφθεί το ΜΕ, θα πρέπει: 

� Να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς χτυπήµατα, φθορές στο χρώµα, οξειδώσεις, 
φθαρµένα µαρκούτσια και διαρροές λαδιού. 

� Να γίνει από τον προµηθευτή δοκιµαστικός έλεγχος των συστηµάτων ασφαλείας, 
επίδειξη λειτουργίας και χειρισµού και εκπαίδευση των χειριστών που θα ορίσει η 
υπηρεσία. 

� Να γίνει από την υπηρεσία δοκιµή του ΜΕ επί µία εβδοµάδα σε πραγµατικές 
συνθήκες εργασίας. 

Τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Γ ανωτέρω, θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του 
διαγωνισµού.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
       Προς 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  ΑΡΤΑ  ΤΚ  47100 
 
              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. ∆\νση 
………………………………………………………….  δια τη συµµετοχή  της εις το 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………………………για την 
προµήθεια ……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ.       \            δ\ξή 
σας. 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  
από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
 
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας.- 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  ΑΡΤΑ  ΤΚ  47100 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας 
………………………………………..∆\νση……………………………………………………
…….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 
Τµήµατος Πολιτικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και το οποίο ποσόν καλύπτει 
το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 
 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  ΑΡΤΑ  ΤΚ  47100 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας 
………………………………………..∆\νση……………………………………………………
για την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια  είδους (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 
 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Προµήθειας ενός (1) αυτοκινούµενου εκσκαφέα. 

 
Στην Άρτα σήµερα _______ ηµέρα _________ οι υπογεγραµµένοι: 

1) Βασίλειος Ψαθάς Αντιπεριφερειαρχης Άρτας, ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και  

2) ___________ ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας _________ συµφώνησαν και 
συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συµβαλλόµενων µε την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: 
α) Την αριθµ. ________ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί 
«Κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την προµήθεια ενός 
αυτοκινούµενου εκσκαφέα» 
β) Την από __________ οικονοµική και τεχνική προσφορά της εταιρείας ____. 
γ) Τα από __________ πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των προσφορών. 
δ) Την αριθµ. __________ απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
την οποία κατακυρώνει την δηµοπρασία που έγινε στις ________ στην εταιρεία ________ 
για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα.  
 
Αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου 
εκσκαφέα µάρκας _____________  _______ PS, µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον 
εξοπλισµό και τις εγγυήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην από _________ τεχνική 
προσφορά. Η παράδοση του εκσκαφέα και των απαιτούµενων συνοδευτικών εγγράφων θα 
γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή, µέσα δε διάστηµα δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία κατακύρωσης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της παρ. Γ του 
Παραρτήµατος Ε «Τεχνικές Προδιαγραφές».  
 
Η τιµή ορίζεται στο συνολικό ποσό των ___________________________________ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και της δαπάνης για έκδοση έγκρισης τύπου (εφόσον δεν 
υπάρχει). Η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια εκσκαφέα θα γίνει µε εξόφληση του 
100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτού εντός των προβλεπόµενων 
από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆./τος 118/07 προθεσµιών και µε την προϋπόθεση ότι ο 
προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων  και κάθε άλλη δαπάνη, 
βαρύνουν τον προµηθευτή µε εξαίρεση το Φ.Π.Α. και το τέλος ταξινόµησης που βαρύνουν 
την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Τα έξοδα ταξινόµησης (πινακίδες) και τα έξοδα τελών 
χρήσης (εφόσον προβλέπονται) δεν τιµολογούνται και δεν περιλαµβάνονται στην ανωτέρω 
συµβατική αξία. 
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Για την πληρωµή του προµηθευτή εκδόθηκε η αριθµ. α/α 1091/οικ.2111/3-6-13 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε µε α/α 278/4-6-2013 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας . 
 
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την µε αριθµ. ______________________ 
εγγυητική επιστολή της ______________________ ποσού ______________________ για 
την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 25 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 118/07. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αυτοκινούµενου εκσκαφέα και την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά σειρά ισχύος:  
(α) η διακήρυξη και (β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και από τα οποία 
ένα έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος και το 3ο και 4ο κατατέθηκαν στην ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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