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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

         Άρτα 24/02/2014 

                  Αρ. πρωτ. 857      

 
 

 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕ ΑΡΤΑΣ" 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

∆ιακηρύσσει την µε πρόχειρο διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για το έργο: 

"Προµήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της ΠΕ Άρτας" 

Προϋπολογισµού: 40.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) 

 

 

Ο  διαγωνισµός  θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

Α) Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

B) Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και 

Ν.Π.∆.∆.» 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

∆) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

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

Ε) Την αριθµ. 14/129/19-12-2013 απόφαση Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού &  

Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π του ∆ήµου 

Αρταίων. 
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ΣΤ) Την από 13-01-2014 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου-

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π του ∆ήµου Αρταίων. 

Ζ) Την αριθµ. 5/170/17-02-2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

Η)  Τους όρους της παρούσας διακήρυξης η οποία περιλαµβάνει τα εξής αναπόσπαστα µέρη: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

➣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Είδος διαγωνισµού  

➣ ΑΡΘΡΟ 2ο : Κριτήριο κατακύρωσης 

➣ ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

➣ ΑΡΘΡΟ 4ο : Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

➣ ΑΡΘΡΟ 5ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

➣ ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

➣ ΑΡΘΡΟ 7ο : Τιµές Προσφορών- Νόµισµα 

➣ ΑΡΘΡΟ 8ο : Αντιπροσφορές 

➣ ΑΡΘΡΟ 9ο : Ισχύς των προσφορών 

➣ ΑΡΘΡΟ 10ο : Εγγυήσεις 

➣ ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών 

➣ ΑΡΘΡΟ 12ο : Αξιολόγηση των προσφορών 

➣ ΑΡΘΡΟ 13ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης - Ανάθεση 

➣ ΑΡΘΡΟ 14ο : Ενστάσεις 

➣ ΑΡΘΡΟ 15ο : Χρόνος παράδοσης 

➣ ΑΡΘΡΟ 16ο : Τόπος παράδοσης 

➣ ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ηµοσίευση διακήρυξης 

➣ ΑΡΘΡΟ 18ο : Πληρωµή - κρατήσεις  

➣ ΑΡΘΡΟ 19ο : ∆ιάθεση προκηρύξεων 

➣ ΑΡΘΡΟ 20ο : ∆ιάφορα έξοδα  

➣ ΑΡΘΡΟ 21ο : Λοιπά θέµατα - εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

➣ Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

➣ Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Είδος διαγωνισµού 

"Πρόχειρος µειοδοτικός" σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : Κριτήριο κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η οικονοµικότερη  (χαµηλότερη) τιµή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Άρτα,  στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα 

Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Εθνικής 

Αντίστασης, Άρτα) ενώπιον της Επιτροπής, 10-3-2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.  Η 

αποσφράγιση των "κυρίως φακέλων" των προσφορών και των αντίστοιχων φακέλων των 

"δικαιολογητικών  συµµετοχής" και των "τεχνικών προσφορών" θα γίνει την ίδια 

προαναφερόµενη µέρα και ώρα. 

 Αµέσως µετά και εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χρόνος θα γίνει η αποσφράγιση των 

φακέλων των "οικονοµικών προσφορών". Σε αντίθετη περίπτωση η αποσφράγισή τους θα γίνει 

την ίδια ώρα, την επόµενη  εργάσιµη µέρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται συστηµένες, στη ∆/νση ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου 

(Πλ.Εθνικής Αντίστασης, Άρτα) Τ.Κ. 47100 (τηλ. 2681361017) µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται  στην 

Υπηρεσία µέχρι την µέρα και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Προσφορές που κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσµες.  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Α.   ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

 α) όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

 β) οι συνεταιρισµοί 

γ) οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (αρθ. 6 &7 του Π∆ 394/96) και  

δ) οι κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν είναι υποχρεωµένες να έχουν λάβει ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Όπως η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να το πράξει, εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύµβαση, εφόσον 

αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

Β.   Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:  

α) όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ επειδή δεν εκπλήρωσαν τις 

συµβατικές τους υποχρεώσεις καθώς, 

β) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και  

γ) όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ε.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Με ποινή να µην γίνει δεκτή η "οικονοµική προσφορά" υποβάλλεται στην Ελληνική 

γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η "οικονοµική προσφορά" πρέπει να είναι: 1. 

∆ακτυλογραφηµένη, 2. Χωρίς διαγραφές, προσθήκες, τροποποιήσεις, διορθώσεις ή αλλοιώσεις 

του κειµένου, (σχ. Το άρθρο 7 της παρούσης) 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 

2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Περιφερειακή 

Ενότητα  Άρτας- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών) 

3. Ο τίτλος του διαγωνισµού  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ» ,  

4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα- υποψηφίου  προµηθευτή  

Β.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τρεις υποφάκελοι :  

1ος Υποφάκελος:  

Στον υποφάκελο αυτό µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", 

τοποθετούνται τα παρακάτω  δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 394/96:  

α.  Για τους Έλληνες Πολίτες 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε άλλη  ενότητα 

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης  ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι: 

4α. ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και  

4β. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού 

5.   Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους  σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση  άσκησης επαγγέλµατος από 

αρµόδια ∆ηµόσια αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι   µήνες πριν  από τη 

διενέργεια του διαγωνισµού. 

6.   Υπεύθυνη δήλωση του, όπου θα δηλώνεται ότι:  

6.1. ο ενδιαφερόµενος γνωρίζει και αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους όρους της 

διακήρυξης  

6.2. ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου Β΄του Άρθρου 5 της παρούσης 
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6.3. ∆ιαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, σε προσωπικό και εξοπλισµό, και ότι 

διαθέτει τις γνώσεις και εµπειρία, ικανά στην επιτυχή εκτέλεση του έργου. 

7. Εφόσον οι Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,      

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.  

 

β.  Για τους αλλοδαπούς 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α΄(Έλληνες πολίτες) του παρόντος άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής 

τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του, όπου θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος γνωρίζει και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, καθώς και ότι συντρέχουν οι  

λόγοι της παραγράφου Β΄του άρθρου 5 της παρούσης. 

 

γ.  Για τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  

Απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α΄και β΄του παρόντος άρθρου 

εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο έγγραφο. 

 

δ.  Για τους Συνεταιρισµούς  

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3), (4), (6), (7) του εδαφίου α΄ που αφορά 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό των Ελλήνων πολιτών.  

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών µε κοινή προσφορά 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση 

2. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που 

αντιστοιχεί  στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εξ ολοκλήρου. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης  

4. Σε περίπτωση που εξ' αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανώτερης βίας, 

µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
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τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών , τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις  µπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί  να εγκριθεί µε απόφαση του 

οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη  διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ή τα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

δεν είναι δυνατό, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου. 

2ος Υποφάκελος:  

Στο φάκελο αυτό θα βρίσκεται η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" του υποψήφιου αναδόχου η 

οποία υποχρεωτικά θα περιλαµβάνει τους πίνακες Ι-VII που βρίσκεται στο Κεφάλαιο Γ της 

παρούσης κατάλληλα συµπληρωµένο.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων 

όπως αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης. Σε διαφορετική περίπτωση 

αποκλείεται. 

 3ος Υποφάκελος:  

Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα 

στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και ο οποίος, όπως 

αναφέρεται παραπάνω, περιέχει την προσφορά  η οποία πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, στην 

Ελληνική γλώσσα, χωρίς διαγραφές, προσθήκες, τροποποιήσεις, διορθώσεις ή αλλοιώσεις του 

κειµένου, (σχ. Το άρθρο 7 της παρούσης) 

 

Οι τρεις παραπάνω, σφραγισµένοι, υποφάκελοι, που περιέχονται στον κυρίως φάκελο, 

δηλ. ο υποφάκελος των "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", ο υποφάκελος της 

"ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και ο υποφάκελος της "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" θα 

πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν συνυποβληθούν µαζί µε 

την προσφορά, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 

υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην 

Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην περίπτωση αυτή  θα γίνεται ρητή  µνεία στην 

προσφορά σχετικά µε αυτό. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται µόνο παρουσία αυτών που υπέβαλαν  προφορά ή 

εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
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Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των, όπως αυτή 

αναφέρεται σε άρθρο της παρούσης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σ' αυτούς που τις 

υπέβαλαν.  

Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους 

όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : Τιµές προσφορών- Νόµισµα 

1. Οι τιµές των προσφορών για την προµήθεια των αγαθών και των προσφερόµενων 

υπηρεσιών θα εκφράζονται σε ευρώ (€)  

2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε 

άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός του Φ.Π.Α., ο 

οποίος θα υπολογίζεται σε επόµενη σειρά,  ως εξής:  

Αξία χωρίς Φ.Π.Α.  ……………..€ 

Φ.Π.Α.               ……………..€ 

Συνολική αξία   ……………..€ 

3. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Αντιπροσφορές  

Στους  διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : Ισχύς των προσφορών 

Οι προφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές έως και την ολοκλήρωση του 

"έργου" που θα αναλάβουν µε την παρούσα προκήρυξη. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο : Εγγυήσεις 

Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:  

 1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ ήτοι ποσού: 

32.520,32 Χ 5% = 1.626,02€ 

 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα  µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το 

δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική.  

 3. Οι εγγυήσεις θα είναι συµπληρωµένες, σύµφωνα µε το συν/νο υπόδειγµα της παρούσης 

προκήρυξης. 

 4. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής  στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί 

να υπογράψει  εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ή να εκπληρώσει 

εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του , που απορρέει από της συµµετοχή τους στο 

διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 

της Π.Ε. Άρτας. 
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 5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) µήνες µετά τον χρόνο 

λήξης της προσφοράς. 

 6. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 7. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το 

έργο επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα 

σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών  συµµετεχόντων 

στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία  ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: 

 1. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούνται, να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 

της συµβατικής συνολικής αξίας του έργου (χωρίς τον ΦΠΑ)  

 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 3. Οι εγγυήσεις θα είναι συµπληρωµένες, σύµφωνα µε το συν/νο υπόδειγµα της παρούσης 

προκήρυξης. 

 4. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.  

 5. Και οι εγγυήσεις αυτές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών το 

δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆ιαδικασία διενέργειας  του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών 

 Η δηµόσια αποσφράγιση των "ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΩΝ" των προσφορών καθώς και των 

υποφακέλων των "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και των "ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ", όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3, θα γίνει στις 10-3-2014 ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 10.00 π.µ. στην Άρτα στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:  

➣ Όλοι οι "ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΙ" των προσφορών αριθµούνται και µονογράφονται από τα µέλη 

της επιτροπής που θα ορισθεί µε την ίδια απόφαση κατάρτισης της παρούσας διακήρυξης.   

➣ Αποσφραγίζονται οι "ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΙ" και µονογράφονται οι τρεις υποφάκελοι, δηλ. ο 

υποφάκελος των "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", ο υποφάκελος της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και ο υποφάκελος της "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ".  

➣ Αποσφραγίζεται και ο υποφάκελος των "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και 

µονογράφονται κατά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά ή παραστατικά ή έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο 

περιέχει αυτός. Στη συνέχεια ελέγχονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή παραστατικά ή 

έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο περιέχει αυτός, ως προς την πληρότητα και συµµόρφωση µε τους 

όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αποκλείονται οι προµηθευτές εκείνοι για τους 

οποίους διαπιστώνονται ουσιώδεις ελλείψεις και παραλήψεις στα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται και απαιτούνται, στο άρθρο 6 παρ. Β.1 της παρούσης.  
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➣ Αποσφραγίζεται και ο υποφάκελος της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και εξετάζεται η 

συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης (κεφάλαιο Γ). Αποκλείονται οι 

προµηθευτές εκείνοι για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι απαιτούµενες 

προδιαγραφές. 

➣ Για όσες προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές, οι υποφάκελοι των "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ" δεν αποσφραγίζονται και οι οικονοµικές αυτές προσφορές δεν αξιοποιούνται. 

➣ Την ίδια µέρα  και µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και εφόσον υπάρχει 

διαθέσιµος χρόνος, η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην δηµόσια αποσφράγιση των 

υποφακέλων των "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ", συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Σε 

αντίθετη περίπτωση η αποσφράγιση των υποφακέλων των "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ" 

διενεργείται την ίδια ώρα την επόµενη εργάσιµη µέρα.  

➣ Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται α) αυτοί που 

υπέβαλαν προσφορές, β) τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, καθώς και γ) οι τυχόν ελλείψεις 

αυτών που αποκλείσθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : Αξιολόγηση των προσφορών  

 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  

 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και µάλιστα µε ποινή αποκλεισµού. 

 2. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς για την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή  παρεµφερές υλικό.  

Η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου και στην οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα της διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µπορεί να προτείνει:  

 α) Την κατακύρωση του διαγωνισµού στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ 

των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης ή  

 β) την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε 

ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές µε την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή 

του προµηθευτή ή  

 γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή  

 δ) µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του , ως ασύµφορου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : Ανακοίνωση κατακύρωση - ανάθεσης 

1. Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του παραπάνω διαγωνισµού θα γίνει απ' την 

Οικονοµική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση της προµήθειας, θα 

αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, µετά το πέρας της προθεσµίας του δικαιώµατος  υποβολής 

ενστάσεων (εφόσον δεν υπάρχουν), ή µετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Με την ανακοίνωση της σύµβασης θα θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύµβασης που θα ακολουθήσει θα έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα. 
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3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούνται να 

προσέλθει σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ανακοίνωσης, για την 

"ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ", προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, κηρύσσεται "έκπτωτος" µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής και θα επιβληθούν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007. 

5. Ο χρόνος παράδοσης της παραπάνω προµήθειας, αρχίζει να υπολογίζεται από την 

ηµερ/νία υπογραφής της σύµβασης και είναι εννέα (9) µήνες απ' την παραπάνω ηµεροµηνία. 

6. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, µετά την παραπάνω 

ηµεροµηνία ο προµηθευτής φέρει ακέραιο τον κίνδυνο να καταπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

υπέρ της υπηρεσίας µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : Ενστάσεις 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 15 

του Π.∆. 118/2007, ως εξής:  

 Α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισµού Επιτροπή, 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 η ηµεροµηνία 

υποβολής  των προσφορών. 

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο  του φορέα που διενήργησε το  

διαγωνισµό, και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 

από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δικής τους φροντίδα. 

 Β) κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, στην 

αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και 

την επόµενη εργάσιµη µέρα από την ηµεροµηνία  διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται και αυτή από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

του φορέα που διενήργησε το διαγωνισµό. 

 Η ένσταση κατά της συµµετοχής του προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : Χρόνος παράδοσης 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προµήθεια σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσης διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : Τόπος  παράδοσης 

 Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Άρτας. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕ97Λ9-Κ26



 11 

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ∆ηµοσίευση διακήρυξης  

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας.  

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 

πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr  

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο : Πληρωµή - κρατήσεις 

 1. Η πληρωµή  της αξίας του προσφεροµένου έργου θα γίνει µε την προσκόµιση των 

νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Π∆ 118/2007, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τη 

θεµελίωση της νόµιµης απαίτησης του δικαιούχου και µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή. 

 2. Τον προµηθευτή βαρύνουν κρατήσεις που ορίζονται απ' το άρθρο 24 Ν. 2198/94 ΦΕΚ 

43/Α/94, από το άρθρο 22Π.∆. 422/81 ΦΕΚ 114/Α/81, άρθρο 10 παράγραφος 1 Π.∆. 187/43 

όπως αυτοί συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα κ.λ.π.  

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ∆ιάθεση προκηρύξεων  

Οι προκηρύξεις θα διατίθενται από την ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα 

Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου (τηλ. 2681361017), 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ∆ιάφορα έξοδα 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, προµήθειες εγγυητικών, βαρύνουν εξ' 

ολοκλήρου τον προµηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο : Λοιπά θέµατα – Αντικείµενο εργασιών  

1. Ως προς τα λοιπά θέµατα ισχύουν οι προαναφερθείσες διατάξεις: 

2. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια,  σύµφωνα µε την 

κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, Εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι  πάντοτε το Ελληνικό. 

3. Η δαπάνη της προµήθειας των υλικών του παρόντος διαγωνισµού θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
        

 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 

 

 

 

Βασίλειος Ψαθάς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης ……………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………………… 

Προς την Π.Ε. Άρτας ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών  

          Πλατεία Εθνικής Αντίστασης , 47100  -  Άρτα 

 

 

 Εγγύησή µας υπ' αριθµόν………………………… για ευρώ…………………….. 

 

 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα  δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  µέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………….. υπέρ της Εταιρείας ……………………………………, οδός ………………………………… αριθµός ……………. (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………………………… (2) ……………………, κλπ ατοµικά και για κάθε µία 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς  τους ως µελών 

της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………… 

δια την εκπόνηση του έργου µε τίτλο "Προµήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων 

της ΠΕ Άρτας" σύµφωνα µε την από ………………… διακήρυξη. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο  τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από  

µέρους µας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) 

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή µας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου.  

 Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………… (τουλάχιστον δύο  µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

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

την ηµεροµηνία λήξης της. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

      (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ    ΚΑΛΗΣ    ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Εκδότης ……………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………………… 

Προς την Π.Ε. Άρτας ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών  

          Πλατεία Εθνικής Αντίστασης , 47100  -  Άρτα 

 

 

 Εγγύησή µας υπ' αριθµόν………………………… για ευρώ…………………….. 

 

 Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία ή η Ένωση Εταιρειών …………………………………….. οδός 

…………………………… αριθµός………….., σαν προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αγοραστές 

σύµβασης, που θα καλύπτει την εκπόνηση του έργου µε τίτλο "Προµήθεια υλικών για την κατασκευή 

στεγάστρου εγκαταστάσεων της ΠΕ Άρτας", συνολικής αξίας ………………………… και ότι σύµφωνα  µε σχετικό 

όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρεία  ή Ένωση υποχρεούνται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 

ίσου προς 10% της συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α. δηλ. ευρώ…………………………….. 

 Μετά τα παραπάνω η Τράπεζα ………………………………. Παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 

Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. (2) …………… κλπ ατοµικά και για 

κάθε µία από  αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως µελών της ένωσης προµηθευτών), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και 

χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησή σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβει ή παρέλειψε 

να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή σας και που θα 

ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου.  

 Η παρούσα είναι ισχύος αορίστου χρόνου 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. Καταγωγή των προσφερόµενων υλικών- Ειδικοί όροι 

 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συµµετοχής ή στις 

προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 

 2. Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης 

διεύθυνση). Εφ' όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις  

βιοµηχανοποίησης, θα πρέπει ο συµµετέχων να δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής της  κάθε 

φάσης και τον τόπο εγκατάστασής του.  Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω 

δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 

στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή , µερικών ή ολικώς, των υλικών έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 3. Ο συµµετέχων υποχρεούνται να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα 

κατασκευάσει τα προσφερόµενα είδη σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, νοµίµως 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο 

θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

εν λόγω προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης  στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει 

την υπεύθυνη δήλωση.  Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 4. Μετά την σύναψη της σύµβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου, που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

Μπορεί να εγκριθεί, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή,   η αλλαγή του εργοστασίου, 

µε απόφαση του αρµόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

5. Τα αναφερόµενα, στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα 

επιθυµητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα  των ζητουµένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυµητά 

και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και µερικές αποκλίσεις από τα ζητούµενα. 

 

Β.   Προδιαγραφές Μεταλλικού Στεγάστρου  

Πίνακας Ι 

 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 ΗΕΒ 400X6,70 ΜΕΤΡΑ  13100 

2 ΠΛΑΚΕΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ 0,68*0,63*35 mm  1560 

3 ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΠΟ 35 mm 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

 
1160 

4 ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ30mm 144 840 

5 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M30mm 300 60 

6 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5 ΧΙΛ.  190 
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Πίνακας ΙΙ 

 

ΚΕΦΑΛΟ∆ΟΚΟΙ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 ∆ΟΚΟΙ ΗΕΑ 220  3540 

2 ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΟ∆ΟΚΩΝ ΑΠΟ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 20mm 

 
360 

3 ΒΙ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΟ∆ΟΚΩΝ Μ27Χ12 

ΓΑΛΒ. 

48 
25 

4 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ27 48 15 

5 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ27 96 15 

6 ΓΚΡΟΒΕΡ 48 10 

7 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟ∆ΟΚΩΝ ΜΕ 

ΚΟΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 20mm 

 
880 

 

Πίνακας ΙΙΙ 

 

ΖΕΥΚΤΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 ∆ΟΚΟΙ ΙΡΕ 550 8 ΒΕΡΓΕΣ ΤΩΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ  12720 

2 16 ΛΑΜΕΣ 200Χ20 ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ  3330 

3 ΛΑΜΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΖΕΥΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑ 80Χ15 100 ΜΕΤΡΑ 

 
1940 

4 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 35mm ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΖΕΥΚΤΩΝ ΜΕ 

ΚΟΛΟΝΑ 

 
2070 

5 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 16mm 

(ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΛΑΠΑΤΣΕΣ 

ΝΕΥΡΩΣΗΣ 400) 

 

800 

6 ΒΙ∆ΕΣ Μ27Χ14 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 288 288 

7 Μ27 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2882 40 

8 Μ27 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 288 120 

9 ΓΚΡΟΒΕΡ Μ27 288 40 

10 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΓΙ∆ΩΝ 

ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 8mm 

 
320 

 

Πίνακας ΙV 

 

ΤΕΓΙ∆ΕΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΡΕ 200Χ7 ΜΕΤΡΑ  15680 

2 ΒΙ∆ΕΣ Μ14Χ6 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 300 150 

3 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ Μ14 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 300 80 

4 ΓΚΡΟΒΕΡ Μ14 300 50 

5 ΡΟ∆ΕΛΕΣ Μ14 800 60 
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6 2 ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1Χ2Χ16mm  520 

7 ΝΤΙΖΕΣ Φ12 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 288 260 

8 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑ ΝΤΙΖΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 240 96 

9 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ Μ12 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 500 175 

10 250 ΡΟ∆ΕΛΕΣ Μ12 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 500 10 

 

Πίνακας V 

 

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ & ΠΙΣΩ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 16mm  650 

2 24 ΓΩΝΙΕΣ Χ 8 ΜΕΤΡΑ 70Χ7  1600 

3 ΒΙ∆ΕΣ Μ14Χ6 400 200 

4 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14 400 110 

5 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ14 400 30 

 

Πίνακας VΙ 

 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Φ50 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 12Χ85  1020 

2 12Χ57  684 

3 12Χ155  1860 

4 72 ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Φ50  72 

5 8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 20mm  1312 

 

Πίνακας VΙΙ 

 

Ε∆ΡΑΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ KG 

1 ΠΛΑΚΕΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ 0,32Χ0,40Χ20mm  280 

2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2 ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1Χ2Χ16mm  520 

3 ΝΤΙΖΕΣ Μ20Χ65cm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 72 180 

4 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20 240 72 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ 69.094 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αρ. ∆ιακήρυξης:…………/201………. 

Ηµ. ∆ιαγωνισµού: …/…/201.………… 

Επώνυµο  

ή Επωνυµία:……………………………. 

Έδρα:……………………………………. 

Τηλέφωνα:………………………………. 

Α.Φ.Μ:…………………………………… 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

47100 ΑΡΤΑ 

 

 

Για την προµήθεια των υλικών προσφέρουµε συνολική τιµή ως κατωτέρω: 

 

 

 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ KG 

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ Ι-VII     αριθµητικώς 

ΠΙΝΑΚΕΣ Ι-VII     ολογράφως 

 

Η τιµή ανά είδος και το γενικό σύνολο προσφοράς προκύπτουν από την υπογεγραµµένη συν/νη 

οικονοµική προσφορά του ΠΙΝΑΚΩΝ Ι-VII. 

 

 

 

 

                                  ΑΡΤΑ ……/……/………. 

 

                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

                            

                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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