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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΤΕΥΧΟΣ Ι)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

2.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ)

3.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ)

4.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΙV)

5.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

(ΤΕΥΧΟΣ V)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

(ΤΕΥΧΟΣ VI)

6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Άρθρο 1:

EIΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 2:

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 3:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 4:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 5:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 6:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 7:

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 8:

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 9:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Άρθρο 10:

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 11:

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 12:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Άρθρο 14:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α

Άρθρο 15:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β

Άρθρο 16:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ

Άρθρο 17:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 18:

ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 19:

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 20:

ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 21:

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:
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ΑΡΘΡΟ 1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Διαγωνισμός αυτός προκηρύσσεται από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., εφ' εξής καλούμενη ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, προκειμένου
προμηθευτεί
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της παρούσης Διακήρυξης και σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΥΧΟΣ IV) και σύμφωνα με το Τιμολόγιο και
Χρονοδιάγραμμα ( ΤΕΥΧΟΣ V ) και τα άλλα Τεύχη του Διαγωνισμού.
Ο υποψήφιος Προμηθευτής που θα υποβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του (εφ' εξής
καλούμενος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ), πρέπει να είναι Κατασκευαστής Χαλύβδινων
Σωλήνων καταλλήλων για χρήση σε Δίκτυα Μεταφοράς Αερίου, ή Εμπορικός
Αντιπρόσωπος Κατασκευαστών Χαλύβδινων Σωλήνων, ως ανωτέρω.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή
Κοινοπραξίες αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι προμηθεύτηκαν την παρούσα
Διακήρυξη από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

1.2

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προβεί στην αξιολόγηση μόνο των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που θα
υποβληθούν εμπρόθεσμα.

1.3

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που
έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε χώρα που έχει υπογράψει με την
Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του
δημοσίου τομέα, ή Κοινοπραξίες των παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι
προμηθεύτηκαν τα Τεύχη του Διαγωνισμού από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

1.4

Οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που συμμετέχει σε Κοινοπραξία πρέπει να
υποβάλει με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα δικαιολογητικά του Άρθρου 14 του παρόντος.
Η Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλα τα μέλη που την συνιστούν, είτε από εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους.
Με την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναλαμβάνει
ευθύνη έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα υπογράψουν
σχετικό Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Στην
περίπτωση αυτή, η ευθύνη εκάστου των μελών της Κοινοπραξίας έναντι του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ εξακολουθεί να ισχύει ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Εταιρία που συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μέλος Κοινοπραξίας ως ανωτέρω,
δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και ατομικά.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα προβεί στην αξιολόγηση μόνο των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που θα
υποβληθούν εμπρόθεσμα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί,
υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Νόμου
3310/2005 (ΦΕΚ 30/14.2.2005 Τεύχος Α΄) όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/10.11.2005 Τεύχος
Α΄) [βλ. ΚΥΑ 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673/2007)].
1.5

Όπου, στα τεύχη του Διαγωνισμού, αναφέρεται η λέξη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, νοείται
εκείνος εκ των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο παρών
Διαγωνισμός και θα υπογράψει τη σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

1.6

Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού (σε δύο ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες) σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΠΑ
(ΦΕΚ 1037/Β/25.07.03), τα οποία ανέρχονται σε …………………. € πλέον ΦΠΑ,
βαρύνουν εξ ημισείας τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ των τμημάτων Α ή Β του Τιμολογίου
(Τεύχος V) ή εξ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του συνόλου των υλικών του
Τιμολογίου, δηλ. των Τμημάτων Α και Β μαζί.

1.7

Στα τεύχη του Διαγωνισμού και στη ΣΥΜΒΑΣΗ οι λέξεις και οι εκφράσεις με
κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που ορίζεται στους ''ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ'' (Τεύχος ΙΙΙ).

ΑΡΘΡΟ 2.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία
2004/17/ΕΚ), η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη
ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία
ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια.
Η Αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης και τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΠΑ (ΦΕΚ1037/Β/25.07.2003).

ΑΡΘΡΟ 3.
3.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορεί ν’ αναφέρονται :
α) στα υλικά μόνο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’, του Τιμολογίου (Τεύχος V)
ή
β) στα υλικά μόνο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ του Τιμολογίου (Τεύχος V)
ή
γ) στο σύνολο των υλικών του Τιμολογίου (Τεύχος V), δηλ. τα Τμήματα Α και
Β μαζί.

Τα υπό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικά που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο αυτού του
Διαγωνισμού κατατάσσονται σε δύο (2) κατηγορίες υλικών με τίτλο ΤΜΗΜΑ Α, ΤΜΗΜΑ
Β και είναι συνοπτικά τα εξής:

ΤΜΗΜΑ Α
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Α/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
14’’ x 7,92mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L245MB με
εξωτερική επικάλυψη PE (σύμφωνα με την Προδιαγραφή
MS 17-02/1/REV.5)
14’’ x 12,7mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L245MB με
εξωτερική επικάλυψη PP 5,5 mm (σύμφωνα με την
Προδιαγραφή MS 17-02/1 REV. 5) & εσωτερική
εποξειδική επένδυση ( σύμφωνα με την προδιαγραφή
8100- 835/1 )

1

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(m)
11.900

1.100

ΤΜΗΜΑ B
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1
2
3

Xαλυβδοσωλήνες με εξωτερική επικάλυψη PE (σύμφωνα
με την Προδιαγραφή MS 17-02/1/REV.5) ως εξής :
8’’ x 6,35mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L245MB
6’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L245MB
4’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L245MB

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(m)

18.500
7.600
2.500

3.3

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα υποβάλουν ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σε EURO, συμπληρώνοντας το
σχετικό «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» (Τεύχος V).

3.4

Οι προσφερόμενες τιμές, κατά τη διάρκεια ισχύος των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Παρούσης, θα υπόκεινται σε
αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον τύπο:
Τ= Το (0,45+0,55 (Α/Αο), όπου :
Το = η Τιμή Μονάδας που αναγράφεται κατά περίπτωση στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για τα υλικά του Τιμολογίου (Τεύχος V).
T= η Τιμή Μονάδας κατά το χρόνο ανάθεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Αο=ο Μέσος Όρος μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης Τιμής Μονάδας
(σε €/t) για το είδος «Hot rolled coil» που αναγράφεται στην
εβδομαδιαία έκδοση του “Metal Bulletin” στον πίνακα υπό στοιχεία :
«World Steel/European Union – EU Domestic» κατά το χρόνο υποβολής
της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Α= ο ως άνω υπό Αο Μέσος Όρος κατά τον χρόνο ανάθεσης της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Οι Τιμές Μονάδας που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ανωτέρω
τύπου είναι αυτές που θ’ αναγραφούν στο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ &
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τεύχος V) και θ’
αποτελέσουν τις Συμβατικές Τιμές Μονάδας κατά τα οριζόμενα στη
ΣΥΜΒΑΣΗ.

3.5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ με αίρεση ως προς το τίμημα ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θέτει όρο
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.6

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα της προαίρεσης που δύναται να ασκήσει εντός
του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην Περίληψη Προκήρυξης
(Contract Notice) από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με αντικείμενο την
προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.2
ανωτέρω. Η αύξηση του αντικειμένου της Προμήθειας μέσω του δικαιώματος
προαίρεσης δύναται να αφορά ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για έργα της ΔΕΠΑ σε δίκτυα
μεταφοράς και διανομής. Η συμφωνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
καλύπτεται με την υπογραφή Εντολών Αλλαγών ή Συμπληρωματικών
Συμβάσεων με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με τους αυτούς όρους όπως η ΣΥΜΒΑΣΗ του
παρόντος Διαγωνισμού και Τίμημα οριζόμενο σύμφωνα με τις Τιμές Μονάδος της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και συμπληρωματικά εφ’ όσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν στη ΣΥΜΒΑΣΗ για τον ορισμό επιπρόσθετων προμηθειών, χωρίς
άλλη επιβάρυνση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα ή την Αγγλική Γλώσσα και
κάθε σχετική με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το Διαγωνισμό επικοινωνία καθόλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού θα γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορούν να επικοινωνούν με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, με επιστολές, ή με
telefax (που θα επιβεβαιώνεται με επιστολή) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
Mαρίνου Αντύπα 92
GR 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΙΘ. FAX:
(+30) 210-27 51 731
ΤΗΛ.:
(+30) 210-27 01 123
ΥΠΟΨΗ:
κας Χρ. Λεωνιδάκη,
Προμηθειών

Διευθύντριας

Ανθρωπίνων

Πόρων

&

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση για την
απόκτηση των σχετικών με το Διαγωνισμό εγγράφων, τα οποία μπορούν να
παραλαμβάνουν, το αργότερο μέχρι την ΧΧ/ΧΧ/2009 με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους.
ΑΡΘΡΟ 5.
5.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς:
α.
β.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
Ο πλήρης τίτλος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ δηλαδή:

γ.
δ.
ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
MAΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92
GR 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ο αριθμός και ο τίτλος του Διαγωνισμού
Η ημερομηνία υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ακριβής επωνυμία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
αποδεκτές.
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5.2

Μέσα στο Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στοιχεία σε τρεις (3) ξεχωριστούς Φακέλους και ειδικότερα ως εξής:

Ι)

ΦΑΚΕΛΟΣ Α:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Στο Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσης.

ΙΙ)

ΦΑΚΕΛΟΣ Β:
Τεχνική ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα
ζητούμενα τεχνικά και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στο Άρθρο 15
της παρούσης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και συνοδεύουν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
Τα περιεχόμενα του Φακέλου
περιέχουν οικονομικά στοιχεία.

ΙΙΙ)

αυτού

δεν

πρέπει

να

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ:
Οικονομική Προσφορά
Στον Φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα
έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 16 της παρούσης.
Ο Φάκελος Γ θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και θα πρέπει
εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία.
Για το σκοπό αυτό, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να χρησιμοποιήσει την
Κόκκινη
Ετικέτα που παρέχεται με το παρόν Τεύχος της
Διακήρυξης, ή να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να
υποδεικνύει το περιεχόμενο με σαφήνεια.

Οι τρεις παραπάνω Φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
5.3

Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του αυστηρά σύμφωνα με
τους Όρους της παρούσας Διακήρυξης, και τα λοιπά Τεύχη του Διαγωνισμού
(Άρθρο 10 της παρούσης).
Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, το δε
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πρέπει κατά
τον έλεγχο να την μονογράψει και να τη σφραγίσει.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ επίσης απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή
είναι υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 6.

6.1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με
courier, με την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που περιέχει τους
Φακέλους (Α, Β, Γ) θα επιδοθεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το αργότερο έως την 12:00

ΤΕΥΧΟΣ 1
Rev 3/05.02.2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σελίδα 9 από 30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 616/09

ώρα της ΧΧ/ΧΧ/2009 και ημέρα …………….., που είναι και η τελευταία
προθεσμία για την παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Mαρίνου Αντύπα 92
GR 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νo 616/09
6.2

Η παραλαμβάνουσα υπηρεσία τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Κεντρική Γραμματεία) θα
σημειώσει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και θα τις
σφραγίσει, σημειώνοντας τα ανωτέρω στοιχεία στους Φακέλους των
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα λάβουν έγγραφη βεβαίωση αυτής της
παραλαβής.

6.3

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που παραδίδονται μετά από την ώρα και ημερομηνία που
ορίζονται ανωτέρω, έστω και αν εστάλησαν εγκαίρως, δεν θα λαμβάνονται
υπ'όψιν.
ΑΡΘΡΟ 7.

7.1

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δεσμεύονται από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ τους για πέντε (5) μήνες
από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που ορίζεται για
τον παρόντα Διαγωνισμό.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω,
απορρίπτεται.

7.2

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τους μετά από έγγραφο αίτημα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε οποιαδήποτε
στιγμή πριν τη λήξη ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ειδάλλως οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα
θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους ή απαίτησης κατά του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ σχετικά με το Διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 8.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

8.1

Δεν γίνονται δεκτές αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. σχετικά με τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά των υπό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών, όπως αυτά περιγράφονται στο
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Δεν γίνονται επίσης δεκτές αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π. που έχουν σαν
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών ή/και του επιπέδου
ασφαλείας των υπό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών.

8.2

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
Όρους αυτής της Διακήρυξης εκτός εάν (και με τις επιφυλάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 5 και της παρ. 1 του παρόντος άρθρου) στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Σε περίπτωση επουσιωδών αποκλίσεων, εξαιρέσεων κλπ., αυτές θα περιληφθούν
σε κατάλογο που θα υποβληθεί ως ξεχωριστό μέρος της Τεχνικής Προσφοράς
(Φάκελος Β - βλ. Άρθρο 5), για να ληφθούν υπ' όψη από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

8.3

Τονίζεται ότι μόνο αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. που περιλαμβάνονται στον
ανωτέρω κατάλογο του Φακέλου Β θα ληφθούν υπ' όψη και θα αξιολογηθούν
σύμφωνα με το Άρθρο 17 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ). Αποκλίσεις, εξαιρέσεις
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κλπ. στο Φάκελο Γ, που δεν περιλαμβάνονται στο Φάκελο Β, μπορεί να
αποτελέσουν αιτία απόρριψης της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
8.4

Με τον όρο ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ χαρακτηρίζονται όλες οι αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π.
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ σχετικά με οποιοδήποτε όρο των Τευχών του
Διαγωνισμού. Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί μετά την κατάθεση της
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΑΠΟΚΛΙΣΗ δεν λαμβάνεται υπ’όψιν.
ΑΡΘΡΟ 9.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

9.1

Προκειμένου να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, πρέπει να
καταθέσουν, κατά την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μέσα στο Φάκελλο Α,
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους ως εξής :
Σαράντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 48.000,00) για υποβολή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μόνο για
το ΤΜΗΜΑ Α ή ΤΜΗΜΑ Β των υλικών του τιμολογίου (Τεύχος V).
Ενενήντα εξ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 96.000), για υποβολή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το
σύνολο των υλικών του τιμολογίου δηλ. ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β μαζί.
Η ισχύς των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών θα διαρκεί μέχρι ένα (1)
τουλάχιστον μήνα επί πλέον μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσης.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας που δεν έχει συσταθεί ακόμα, υποβάλλεται η
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής από τον προβλεπόμενο επικεφαλής (leader)
της Κοινοπραξίας.

9.2

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και θα συμφωνεί πλήρως με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα 2. Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή
παράλειψη μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

9.3

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα επιστραφεί σ' αυτόν
μετά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής των άλλων ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα επιστραφούν μετά την υπογραφή
της κάθε ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίφθηκε, επιστρέφονται αμέσως μετά την τελική απόρριψη της
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τους.

9.4

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από τov ΑΓΟΡΑΣΤΗ η
παράταση της ισχύoς τωv Πρoσφoρώv τoυς σύμφωvα με τo Άρθρo 7.2 της
παρούσης, θα πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ της Εγγυητικής Συμμετoχής τoυς
μετά από γραπτό αίτημα τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, oπoιαδήπoτε στιγμή πριv τo τέλoς της
ισχύoς της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Εάv o ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεv συμμoρφωθεί πρoς τα
αvωτέρω, απoπoιείται παvτός δικαιώματoς ή απαιτήσεως πoυ μπoρεί vα έχει
έvαvτι τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πoυ σχετίζεται με τo Διαγωvισμό.

9.5

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν παρουσιαστεί να υπογράψει την
ΣΥΜΒΑΣΗ ή/και να την υπογράψει χωρίς επιφύλαξη, όπως ορίζεται στο Άρθρο
18 της παρούσης ή/και δεν υποβάλει την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καταπέσει υπέρ
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ως ποινή που ρητά ορίζεται δια του παρόντος, ανεξάρτητα από
το εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει υποστεί ζημίες ή απώλειες ή όχι. Τα ίδια θα ισχύουν
και για οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στην περίπτωση που αυτός αποσύρει
ή/και μεταβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του μετά την ημερομηνία λήξης παραλαβής των
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ως άνω ποινή δεν συνδέεται με τυχόν αποζημιώσεις λόγω
ζημιών (εξαιρούνται οι έμμεσες και αποθεματικές ζημιές) που τυχόν υπέστη ο
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ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, λόγω της μη υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και τις οποίες ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιφυλάσσεται δια του παρόντος του δικαιώματος να απαιτήσει.
9.6

Για την κάθε ΣΥΜΒΑΣΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα 3 της παρούσης και
θα καταπίπτει υπέρ τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ άμεσα, σε κάθε περίπτωση παράβασης υπό
τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τωv συμβατικώv τoυ υπoχρεώσεωv, με απλή αίτηση τoυ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μη δυvαμέvoυ τoυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και προπαντός παραιτoυμέvoυ τoυ
δικαιώματoς vα πρoβάλει εvστάσεις ή αvτιρρήσεις κατά της κατάπτωσης της
Εγγυητικής Επιστoλής.

9.7

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται, κατά το ποσοστό που δεν
έχει τυχόν καταπέσει, μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης, και υπό τον
όρο ότι έχει ολοκληρωθεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σύμφωνα με τα Συμβατικά Έγγραφα
και τους Όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχει υποβληθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η
Επιστολή Αποδέσμευσης (Παράρτημα 5 της παρούσης).

9.8

Οι Εγγυητικές Επιστoλές πoυ πρoβλέπovται στις πρoηγoύμεvες παραγράφoυς
πρέπει vα έχoυv εκδoθεί από Τράπεζες ή Πιστωτικά Iδρύματα πoυ έχoυv κατά
τov Νόμo, άδεια ασκήσεως τραπεζικώv εργασιώv και πoυ λειτoυργoύv vόμιμα
στηv Ελλάδα ή σε oπoιαδήπoτε χώρα της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή σε χώρα που έχει
υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα.

9.9

Εάν οι Εγγυητικές Επιστολές έχουν εκδoθεί σε ξέvη γλώσσα (εκτός της Αγγλικής)
θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τoυς, στην Ελληνική ή αγγλική
από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή στην Ελληνική
από τo Υπoυργείo Εξωτερικών ή τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή στηv χώρα πoυ
εκδόθηκε η αvωτέρω Επιστoλή.

ΑΡΘΡΟ 10.
10.1

10.2

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ

Τα ακόλουθα Τεύχη, που στη συνέχεια αναφέρονται συνολικά ως Τεύχη
Διαγωνισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση
αντιθέσεων μεταξύ των όρων των Τευχών του Διαγωνισμού, θα ισχύσει η
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1)

ΤΕΥΧΟΣ Ι

2)
3)
4)
5)
6)

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ

ΙΙ
ΙΙΙ
IV
V
VI

Διακήρυξη για την υποβολή Προσφορών
με τα Παραρτήματα αυτής
Υπόδειγμα Συμφωνητικού Σύμβασης Προμήθειας
Γενικοί Όροι Προμήθειας Υλικών
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Tιμολόγιο Προσφοράς και Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων
Τεύχος Διαδικασιών Επιθεώρησης

Τα παραπάνω έγγραφα δίδovται εμπιστευτικά στov ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και πρέπει vα
χρησιμοποιηθούν μόνο για την προετοιμασία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
δεv μπoρεί oύτε vα αvακoιvώσει τo περιεχόμεvo της Διακήρυξης αυτής αλλά
oύτε και vα τo χρησιμoπoιήσει για δημoσίευση χωρίς vα έχει πρώτα λάβει τη
γραπτή άδεια τoυ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
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ΑΡΘΡΟ 11.
11.1

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Τα υλικά της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ θα αποθηκεύονται έως την παράδοση στον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, με ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε κατάλληλα στεγασμένες αποθήκες
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκάστοτε εισαγωγή
Υλικών στην αποθήκη του και θα παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ τη δυνατότητα
ελέγχου των εισαχθέντων Υλικών (παραστατικά, επίσκεψη στην αποθήκη).
Η αποθήκευση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ θα γίνει
με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

11.2

Η Παράδοση των υλικών θα γίνεται επί μεταφορικού μέσου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα INCOTERMS (2000) για
παράδοση «DDΡ» μετά από ειδοποίηση τριών (3) ημερολογιακών ημερών από
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επί πλέον, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα βαρύνεται με την δαπάνη
ασφάλισης των υλικών κατά παντός κινδύνου, για όσο χρόνο βρίσκονται αυτά
στην αποθήκη του.
Κατά την Παραλαβή των Υλικών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα γίνεται από αυτόν
έλεγχος της κατάστασης των Υλικών και θα πιστοποιείται η παραλαμβανόμενη
ποσότητα αυτών.

11.3

Αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα εκάστοτε Υλικά θα θεωρείται ως
μη τήρηση των ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ του υποχρεώσεων και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα
υπόκειται σε Ποινική Ρήτρα για καθυστέρηση στην Παράδοση σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 14 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

11.4

Οι χρόνοι ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, όπως ορίζονται στο Τεύχος V (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ), μπορούν να τροποποιηθούν με έγγραφη
ειδοποίηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τουλάχιστον 30
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που τροποποιείται.

ΑΡΘΡΟ 12.
12.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Την 12:30 μ.μ. της ημερομηνίας
ΧΧ/ΧΧ/2009 (άρθρο 6.1 ανωτέρω
παρέλαβε (Κεντρική Γραμματεία)
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης που
Αξιολόγησης.

διενέργειας του Διαγωνισμού δηλ. της
) η υπηρεσία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που τις
θα τις παραδώσει στην Επιτροπή
θα ονομάζεται στη συνέχεια Επιτροπή

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που υποβάλλονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 6.1 ανωτέρω), δεν γίνονται
αποδεκτές.
Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ που συμμετέχουν στον
Διαγωνισμό δικαιούνται να παραστούν, εάν το επιθυμούν, κατά την αποσφράγιση
των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
12.2 Η αποσφράγιση των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ανοίξει τους Φακέλους Α και Β και θα μονογράψει
το περιεχόμενο τους.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα μονογράψει και θα σφραγίσει με την σφραγίδα της
ΔΕΠΑ τους κλειστούς Φακέλους Γ.
Η αξιολόγηση των Φακέλων Α και Β θα γίνει σε δύο (2) διακριτές φάσεις.
12.3

Αρχικά, ελέγχεται η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών των
Φακέλων Α, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού.
Με εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η μη υποβολή της οποίας
συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Επιτροπή Αξιολόγησης,
μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία που λείπουν από το Φάκελο Α, να
υποβληθούν σε δύο (2) εργάσιμες μέρες αφ’ ότου ζητηθεί η υποβολή τους.
Εάν οποιοσδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αποτύχει ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτό το αίτημα, η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του θα θεωρηθεί ελλιπής και μπορεί να απορριφθεί γι’ αυτό το λόγο.

12.4

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των
Φακέλων Α, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει το περιεχόμενο των Φακέλων
Β όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους προς τα Τεύχη του Διαγωνισμού.
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να
δώσουν πληροφορίες ή διευκρινήσεις μόνο επί των συγκεκριμένων σημείων που
θα ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θ’ απαντήσουν
γραπτά το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
παραλαβής του εν λόγω ερωτήματος. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να
τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα
για υποβολή Αντιπροσφοράς εκ μέρους του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.
Τροποποιήσεις και Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

12.5

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των
Φακέλων Β, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανοίξει τους Φακέλους Γ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) μόνο για τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα έχουν γίνει
αποδεκτές.
Δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ μπορούν να είναι
παρόντες στο άνοιγμα των Φακέλων Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ενημερώσει
έγκαιρα τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ για την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο ανοίγματος
των Φακέλων Γ.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, των οποίων οι Φάκελοι Α
και Β δεν έγιναν δεκτοί, μέχρι την ημέρα που θα ανακοινωθεί η ημερομηνία
ανοίγματος των Φακέλων Γ.
Ο σφραγισμένος Φάκελος Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα
επιστραφούν έναντι απόδειξης σε αυτούς τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων δεν
έγιναν δεκτές οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδοποιεί
γραπτά τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ να παραλάβει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
και τον Σφραγισμένο Φάκελο Γ.

12.6

Κατά την παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και κατά την αποσφράγιση κάθε Φακέλου
τους (Α, Β & Γ) η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση των
αντίστοιχων στοιχείων των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από
όλα τα μέλη της.
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12.7

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της κάθε φάσης του Διαγωνισμού
(Φάκελοι Α, Β & Γ) ως ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης περατώνει το έργο της
με την σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης, το οποίο υπογράφεται από όλα τα
μέλη της, προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Με τον όρο «Κοινοπραξία-Κ/Ξ» στα Τεύχη του Διαγωνισμού, εννοείται ή Joint
Venture ή Consortium.
Σε περίπτωση υπoβoλής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στo Διαγωvισμό εκ μέρoυς Κoιvoπραξίας (Κ/Ξ),
εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με τις παραγράφoυς τoυ
Άρθρoυ 14 της παρούσης, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά:
13.1

Απoφάσεις ή πρακτικά τωv αρμoδίωv κατά τo Καταστατικό ή τov Νόμo oργάvωv
πoυ δεσμεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συμμετέχoυv στηv Κ/Ξ για:
α.
β.

γ.
δ.
ε.

Τηv έγκριση συμμετoχής τoυς σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη της Κ/Ξ
στov Διαγωvισμό.
Τov oρισμό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv δικαιoλoγητικά, από
αυτoύς πoυ έχoυv δικαίωμα vα υπoγράφoυv σύμφωvα με τo
καταστατικό της κάθε εταιρίας
Τον ορισμό Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει
Απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς
μέλoυς.
Τον ορισμό του επικεφαλής της Κοινοπραξίας (με μερίδιο στην Κ/Ξ
κατ΄ελάχιστον 50%)

13.2

Εγγραφα πoυ κατά τov Νόμo τoυ Κράτoυς όπoυ θα συστήvεται Κ/Ξ, θ’
απoδεικvύoυv τη σύσταση της Κ/Ξ (συμφωvητικό) ή δεσμευτική δήλωση
πρόθεσης σύστασης Κ/Ξ, όπου θα αvαφέρεται η απoδoχή της εις oλόκληρov
ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς.

13.3

Συμβoλαιoγραφική πράξη εξoυσιoδότησης κoιvoύ εκπρoσώπoυ, ή άλλη πράξη
σύμφωvα με τηv Νoμoθεσία της χώρας πoυ συστήvεται η Κ/Ξ, και δήλωση
απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η
επικoιvωvία μαζί τoυ.

13.4

Ολoι oι συμμετέχovτες σε Κ/Ξ θα είvαι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυvoι
απέvαvτι στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα
απoρρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληvικό Νόμo.

13.5

Η απoδoχή της κατά τα αvωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ
κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα μvημovεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo
πρακτικό τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Κατασταστικό ή
τov Νόμo δεσμεύει τηv επιχείρηση), και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε
μία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπoγραφόμεvη από τo vόμιμo εκπρόσωπό της.
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ΑΡΘΡΟ 14.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α

Ο Φάκελος Α θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα νομίμως
επικυρωμένα δικαιολογητικά, αριθμημένα και με την σειρά που περιγράφεται
παρακάτω:
Σημείωση:

Α)

Εάν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δεν είναι στα Ελληνικά ή στα
Αγγλικά, θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τoυς,
στην Ελληνική ή αγγλική από αρμόδια αρχή της χώρας
εγκατάστασης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ή στην Ελληνική από τo
Υπoυργείo Εξωτερικών ή τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή στηv
χώρα πoυ εκδόθηκαν τα αvωτέρω δικαιολογητικά.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σημείωση:

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι Κ/Ξ, πέραν των κάτωθι
δικαιολογητικών, θα υποβληθούν και τα απαιτούμενα στο Άρθρο
13 ανωτέρω.

14.1

Δεόντως συμπληρωμένη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο
9 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσης.

14.2

Καταστατικό ιδρύσεως και διατάξεις τoυ Ν. 3310/2005 και τoυ Π.Δ.
82/96
14.2.1 Οι επιχειρήσεις και κάθε μέλoς Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) πρέπει vα καταθέσoυv
τo καταστατικό της επιχείρησης με όλες τις μέχρι σήμερα τρoπoπoιήσεις
τoυ πoυ θα βεβαιώvovται απo τις κατά Νόμo αρμόδιες αρχές στηv
περίπτωση πoυ η επιχείρηση
δεv είvαι ατoμική, με τη vόμιμη
εκπρoσώπηση της επιχείρησης καθώς και:


Το Φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η
άδεια συστάσεως και το Καταστατικό και τα Φύλλα της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύτηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν
τροποποιήσεις του Καταστατικού (μόνο για επιχειρήσεις που
λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).



Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του
ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου για την συγκρότηση του σε σώμα καθώς και για τις
υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.



Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα
ονόματα των μελών του νέου Δ.Σ. (μόνο για επιχειρήσεις που
λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).

Σημείωση:
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Για
τις
αλλοδαπές
επιχειρήσεις,
απαιτούνται
τα
νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (απόφαση Δ.Σ. ή
άλλου αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για συμμετοχή
στον Διαγωνισμό, εξουσιοδότηση του υπογράφοντος την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κλπ).
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14.2.2 Βεβαίωση της Δ/vσης Εμπoρίoυ της αρμόδιας Νoμαρχίας από τo
oπoίo vα πρoκύπτει ότι oι μετoχές της με βάση τo ισχύov καταστατικό
της είvαι ovoμαστικές.
Αvαλυτική κατάσταση με τα στoιχεία τωv μετόχωv της εταιρίας και
τov αριθμό τωv μετoχώv κάθε μετόχoυ όπως τα στoιχεία αυτά είvαι
καταχωρημέvα στo βιβλίo μετόχωv της εταιρίας, τo πoλύ τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριv από τηv ημέρα υπoβoλής της εκδήλωσης
εvδιαφέρovτoς, με ημερομηνία έκδοσης και θεώρηση ακριβούς
αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της
εταιρείας.
Εφόσov από τηv παραπάvω κατάσταση πρoκύπτει ότι μέτoχoι της
εταιρίας είvαι άλλες Αvώvυμες Εταιρίες με ποσοστό συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοίς εκατό (1%),οι μετοχές της
εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά οvoμαστικές στο σύνολό τους
μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλη
νομικής μορφής, πλήν των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή
κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό
συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοίς εκατό (1%),
οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
14.2.3 (α) Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων
εταιρειών
ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ,
ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες
εταιρείες , υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους , επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας
ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά
το δίκαιο της χώρας , στην οποία έχουν την έδρα τους, πρέπει να
προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗ) σχετική
βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται
υποχρέωση ονομαστικοποίησης
η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία
υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ )
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας . Σε περίπτωση που η
εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται
να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση,
η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους
δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους λόγους δε αυτούς θα
κρίνει και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ).
Σημειωτέον, ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών
μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρείες δεν είναι
υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα
από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του
υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
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14.2.3(β) Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, για το σύνολο
της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα , η
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι
φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα
Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ) κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής
στον διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα :
αα) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της
έδρας της εταιρείας , από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της,
με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο
παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την
υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από
την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε
το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές
ββ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της
υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο
μετοχών κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της
υποψηφιότητας, με ημερομηνία έκδοσης και θεώρηση ακριβούς
αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της
εταιρείας.
γγ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της
υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας
Τα ανωτέρω διακαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ πριν την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης . Από τα έγγραφα του εδαφ. α’ περ. (ββ) και (γγ) της
παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που να έχει συντελεστεί
το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να
συνοδεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί στην
ελληνική ή αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

14.2.4 Δήλωση ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει μελετήσει και απoδέχεται αvεπιφύλακτα
τoυς όρoυς της Διακήρυξης τoυ Διαγωvισμoύ και των λοιπών Τευχών.
Υπεύθυvη Δήλωση τoυ Ν. 1599/86 ότι όλα τα υπoβαλλόμεvα στoιχεία
είvαι αληθή και ως εκ τoύτoυ δεv είvαι έvoχoι παρoχής ψευδώv στoιχείωv
και πληρoφoριώv.
14.2.5 Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το
καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται:
α)
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Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους
και διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του
Διαγωνισμού.
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β)

Ο διορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου να
υπογράψει και να υποβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να εκπροσωπήσει
τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

14.2.6 Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, τον οποίο θα
έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ότι αποδέχεται
την ισχύ του Πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και
Ένορκη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί
για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
14.2.7 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι οι ίδιες
εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 εδαφ. α & β
του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
14.3

Αποσπάσματα από Δικαστικά Αρχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, ισοδύναμα
δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρμόδιες Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στη
χώρα προέλευσης ή/και στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή
σε περίπτωση (Κ/Ξ), της κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ, που θα αποδεικνύει
ότι:
α)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που
προβλέπεται από Εθνικές Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις.

β)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την
επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά.

γ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη.

Σημείωση:

14.4

Αv η χώρα όπου εδρεύει ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, της
κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ δεv εκδίδει τα παραπάvω έγγραφα
ή πιστoπoιητικά, αυτά μπoρoύv vα αvτικατασταθoύv με Έvoρκη
Δήλωση πoυ γίvεται από τoυς εvδιαφερόμεvoυς σε Δικαστική ή
Διoικητική Αρχή, Συμβoλαιoγράφo ή τov αρμόδιo Επαγγελματικό
Οργαvισμό της χώρας όπου εδρεύει ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε
περίπτωση Κ/Ξ, της κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ.

Δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ή σε περίπτωση Κ/Ξ
κάθε ένα από τα μέλη αυτής) είναι εγγεγραμμένος σε Επαγγελματικό Μητρώο
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα του ή τις Οδηγίες
της Ε.Ε. για τους έχοντας την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε.
Σημείωση:
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14.5

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από Αρμόδιες Αρχές της χώρας που έχει την έδρα του
ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, της κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ, τα
οποία να αποδεικνύουν ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν:
o
o
o
o

Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης,
Φορολογικές υποχρεώσεις,
Εισφορές σε Επαγγελματικές Ενώσεις (όπως ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)
Ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος.

Σημείωση:
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ή σε περίπτωση Κ/Ξ, η κάθε Εταιρεία μέλος της Κ/Ξ θα
υποβάλλει επίσης Υπεύθυvη Δήλωση τoυ Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει
όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
14.6

Τραπεζικές Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητα του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ή σε περίπτωση Κ/Ξ, της κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ.

14.7

Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, της κάθε Εταιρείας
μέλους της Κ/Ξ.

14.8

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14.8.1 Αριθμό FAX τoυ εκπρoσώπoυ της επιχείρησης ή τoυ εκπρoσώπoυ της Κ/Ξ
πoυ συμμετέχει στo Διαγωvισμό.
14.8.2 Τα δικαιoλoγητικά των προηγουμένων παραγράφων πρέπει vα είvαι
πρωτότυπα ή vόμιμα επικυρωμέvα αvτίγραφα συvτεταγμέvα στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ολα τα ξεvόγλωσσα έγγραφα (πλήν των
εγγράφων στην Αγγλική γλώσσα) τωv πρoηγoυμέvωv παραγράφωv
πρέπει απαραιτήτως vα συvoδεύovται απo επίσημες μεταφράσεις στηv
Ελληvική ή αγγλική τoπoθετημέvες αμέσως πίσω απo τo αvτίστoιχo
ξεvόγλωσσo κείμεvo.

Β)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

14.9 Προφίλ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
Έγγραφα που υποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή, το προσωπικό, την οργάνωση
και την υποδομή του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Διαθέσιμα υπολογιστικά συστήματα αλλά και τα υπάρχοντα προγράμματα αυτών,
προσφερόμενες εργασίες και τεχνολογίες.
Σημείωση
Σε περίπτωση κοινοπραξίας Κ/Ξ, οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να
υποβάλλονται για όλα τα μέλη της Κ/Ξ.
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14.10 Εμπειρία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(α) Γενική εμπειρία κατασκευής Χαλύβδινων Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου, υποβολή σχετικού καταλόγου τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως Αριθμός και διάρκεια Σύμβασης,
Τίτλος Έργου, Προϋπολογισμός, Αντικείμενο Υπηρεσιών, κλπ.
(β) Επίσης θα υποβληθεί κατάλογος για Έργα και Υλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη
ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω.
(γ) Eπί ποινή αποκλεισμού, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, είναι:
i.

για ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που αναφέρονται στα ΤΜΗΜΑΤΑ Α ή Β η επιτυχής
ολοκλήρωση τουλάχιστον μιας (1) Σύμβασης Κατασκευής Χαλύβδινων
Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τα τελευταία πέντε (5)
χρόνια, με ελάχιστο Συμβατικό Τίμημα εξακοσίων χιλιάδων (€ 600.000)
Ευρώ.
ii. για ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που αναφέρονται και στα δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β η
επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον μιας (1) Σύμβασης Κατασκευής
Χαλύβδινων Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια, με ελάχιστο Συμβατικό Τίμημα ενός
εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) Ευρώ.
Υποβολή σχετικών στοιχείων αυτών των Έργων όπως στην παράγραφο (α)
ανωτέρω.
Σημείωση
Σε περίπτωση Κ/Ξ, το παραπάνω κριτήριο πρέπει να ικανοποιείται
τουλάχιστον από τον επικεφαλής της (Leader), ο οποίος πρέπει να έχει
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Κ/Ξ πενήντα τοις εκατό (50%).
14.11 Επί ποινή αποκλεισμού, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε ένα από
τα μέλη της, θα υποβάλει αντίγραφα Πιστοποιητικών κατά ELOT EN ISO
9001/2000 που κατέχουν και έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό ή
ισοδύναμου σύμφωνα με το Άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/17 της Ε.Ε. Το ίδιο
απαιτείται και για τον παραγωγό των Πρώτων Υλών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση Κ/Ξ, τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 14.12 (α-β) θα πρέπει να
ικανοποιούνται τουλάχιστον από τον Επικεφαλής της Κ/Ξ (με ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής σε αυτήν 50%).

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β
15.1

Ο Φάκελος Β θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο των ακόλουθων δικαιολογητικών,
αριθμημένων και με την σειρά που περιγράφεται παρακάτω:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της
παρούσης, η οποία δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία δεόντως
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.

15.2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ
Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π. σύμφωνα με το Άρθρο 8, πρέπει να
επισυνάπτεται στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να υποβάλλεται, είτε υπάρχουν αποκλίσεις,
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εξαιρέσεις κ.λ.π. είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται
«ΚΑΝΕΝΑ».
15.3

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

15.4

Δήλωση περί της Χώρας και εργοστασίου προέλευσης, τον Αριθμό Καταλόγου
Κατασκευαστών και τη συμμόρφωση της πρώτης ύλης και των υλικών προς τις
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση που
τα υλικά βρίσκονται σε απόθεμα, θα δηλώνονται:
i)
Η χρονολογία Κατασκευής
ii)
Ο Κατασκευστής/Παραγωγός
iii)
Ότι τα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του
Διαγωνισμού.

15.5

Απαιτήσεις QA/QC για την αξιολόγηση των ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
α)

β)

γ)

Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφα των
Πιστοποιητικών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ELOT EN
ISO 9001/2000 ή ισοδύναμου (Άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/17 της Ε.Ε.
που κατέχουν και έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό. Το ίδιο
απαιτείται και για τον Παραγωγό της Πρώτης Ύλης ή/και των
εξαρτημάτων.
Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να περιγράψουν το Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας (Quality Assurance System) και τον τρόπο ποιοτικού έλεγχου
(Quality Control Activities), που εφαρμόζουν για την παραγωγή των
υλικών.
Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να συσχετίσουν (Cross-reference) και να
περιγράψουν τις δικές τους QA/QC ενέργειες με σκοπό την διασφάλιση
`της ποιότητας των προϊόντων τους με Διεθνές Πρότυπο ELOT EN ISO
9001/2000.

15.6

Το σύνολο των Υλικών για κάθε ένα από τα Τμήματα Α και Β, θα προέρχεται από
ένα και μόνο εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος.

15.7

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ υποχρεούται να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής.
Μετά την σύναψη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση.
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά χωρίς προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ,
συνεπάγεται την κήρυξη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκπτώτου από την ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

15.8

Σε περίπτωση κατακύρωσης υλικών που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει αυτά να συνοδεύονται απαραίτητα με Πιστοποιητικό
Κυκλοφορίας, ενώ από Τρίτη χώρα με Πιστοποιητικό Προέλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.

Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δεν πρέπει να περιλάβουν στον Φάκελο Β
οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με προσφερόμενες τιμές (οι οποίες θα
περιέχονται στον Φάκελο Γ), αλλιώς οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ τους μπορεί να
απορριφθούν.

ΤΕΥΧΟΣ 1
Rev 3/05.02.2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σελίδα 22 από 30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 616/09

2.

3.

4.

5.

6.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ σε περίπτωση που είναι Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Κατασκευαστών Χαλύβδινων Σωλήνων, θα πρέπει να υποβάλει στον
αντίστοιχο Φάκελο τα νομιμοποιητικά στοιχεία καθώς και τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δέσμευση των φορέων αυτών, ήτοι
των Κατασκευαστών, να θέσουν στη διάθεση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ τους
αναγκαίους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Εάν περισσότερες από μια βιομηχανίες συμμετέχουν στην κατασκευή ή τη
συναρμολόγηση των υλικών που περιγράφονται στο Αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, τότε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται ΠΡΟΣΦΟΡΑ από ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που δεν είναι
ο ίδιος Κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια Υλικού, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τον Κατασκευαστή του Υλικού.
Ο τύπος και η συχνότητα των δοκιμών που απαιτούνται, θα ορίζονται κατά τη
διάρκεια της Προκαταρκτικής Σύσκεψης Επιθεώρησης (ΤΕΥΧΟΣ VΙ,
''ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ'').
Εάν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά δεν είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, θα
πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τoυς, στην Ελληνική ή αγγλική από
αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ή στην Ελληνική
από τo Υπoυργείo Εξωτερικών ή τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή στηv χώρα πoυ
εκδόθηκαν τα αvωτέρω δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ
16.1

Ο Φάκελος Γ πρέπει να περιέχει ένα (1) πρωτότυπο των ακόλουθων
απαιτούμενων δικαιολογητικών:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σύμφωνα με το Τεύχος V του Διαγωνισμού) δεόντως
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. Οι προσφερόμενες Τιμές θα πρέπει να συμφωνούν αυστηρά
με τους Όρους των Τευχών του Διαγωνισμού.
-

Οι Προσφερόμενες τιμές είναι συγκεκριμένες και σταθερές και δεν
υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιοδήποτε λόγο, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

-

Οι Προσφερόμενες τιμές θα εκφράζονται σε EURO ολογράφως και
αριθμητικώς και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η τιμή
ολογράφως.

-

Ο
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
(Φ.Π.Α.)
συμπεριλαμβάνεται στις Προσφερόμενες Τιμές.

ΔΕΝ

θα

16.2

Τα περιεχόμενα του Φακέλου Γ πρέπει να υπογραφούν και να σφραγισθούν σε
κάθε σελίδα και να μονογραφηθούν από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.

16.3

Οποιαδήποτε παράλειψη στη μονογράφηση, υπογραφή ή σφράγιση πρέπει να
συμπληρώνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ τη στιγμή
ανοίγματος του Φακέλου Γ. Εάν ο Νόμιμος Εκπρόσωπος αρνηθεί να το κάνει ή
εάν απουσιάζει, όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μονογράψουν τις
σχετικές σελίδες. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα κληθεί στη συνέχεια γραπτώς να υπογράψει
τα εν λόγω έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτό το αίτημα μέσα
σε δύο (2) ΗΜΕΡΕΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο σύνολό της.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
17.1

Μόνο οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που έχουν υποβάλει τον Φάκελο Α σύμφωνα με το
Άρθρο 14 ανωτέρω, θα γίνουν αποδεκτοί για περαιτέρω αξιολόγηση. Για όσες
από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ είναι ικανοποιητικοί οι Φάκελοι Α, ακολουθεί η εξέταση του
Φακέλου Β. Το περιεχόμενο του Φακέλου Β θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το
Άρθρο 15 ανωτέρω.

17.2

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορεί να απορριφθούν εάν:
α)

17.3

17.4

Εμφανίζεται από τα περιεχόμενα των Φακέλων Α και Β ότι ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει την τεχνική (Άρθρα 14.11 και 14.12) ή/και
οικονομική (Άρθρα 14.7 & 14.8) ικανότητα να εκτελέσει την ΣΥΜΒΑΣΗ.
β)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διαπράξει σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα που
μπορούν να επαληθευθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
γ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει παράσχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού,
οποιαδήποτε πληροφορία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους όρους
του Διαγωνισμού, η οποία είναι ψευδής.
δ)
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι ασαφής και είναι αδύνατον να οριστεί με βεβαιότητα
τι προσφέρεται, έναντι ποιάς τιμής.
ε)
Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν ανταποκρίνεται ή αν δεν είναι καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο ικανοποιητική για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, συμπεριλαμβανομένου του
αθέμιτου ανταγωνισμού.
Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση σύμφωνα με το
ανωτέρω Άρθρο 12 θα αξιολογούνται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ λαμβάνοντας υπόψη
όλους τους Όρους των Τευχών του Διαγωνισμού.
Προκειμένου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να δεχθεί ή να αποκλείσει τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στο
στάδιο της Διαδικασίας Αξιολόγησης του Φακέλου Β, όλες οι αποκλίσεις,

εξαιρέσεις κ.λ.π. του Καταλόγου βάσει του Άρθρου 8, Παράγραφος 2, θα
ομαδοποιούνται ώς ακολούθως:
α)
β)

γ)

17.5

Εκείνες που μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Εκείνες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Γι' αυτές θα ζητηθεί από
τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ να τις αποσύρει χωρίς καμία επίπτωση στις τιμές,
μέσα σε δύο (2) ΗΜΕΡΕΣ από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και
εάν δεν το κάνει θα αποκλεισθεί.
Σημαντικές αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π. μπορεί να αποτελούν αιτία
απόρριψης της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας που
περιγράφεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που εμπεριέχεται παρέκκλιση στο Φάκελο Β η οποία δεν
αναφέρεται στον κατάλογο των παρεκκλίσεων, εξαιρέσεων κ.λ.π., βάσει του
Άρθρου 8 ανωτέρω, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι αυτό
αποτελεί περίπτωση υποβολής ψευδούς πληροφορίας και να αποκλείσει τον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.
Εάν αποκαλυφθεί μία τέτοια παρέκκλιση στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.
μετά από την ανάθεση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. να αποσύρει αυτήν την παρέκκλιση χωρίς καμία επίπτωση στην
τιμή ή να μειώσει την τιμή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ανάλογα με την εκτίμηση του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εάν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, αρνηθεί ή αδυνατεί να το κάνει, μέσα σε πέντε
(5) ΗΜΕΡΕΣ από την παραλαβή αυτού του αιτήματος, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το
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δικαίωμα να ανακαλέσει την ανάθεση, να προχωρήσει στην κατάπτωση υπέρ
αυτού της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. και να
απαιτήσει τυχόν αποζημίωση η οποία θα οφείλεται σε άμεση ζημία για τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
17.6

Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που γίνονται δεκτές και αξιολογούνται ως ανωτέρω, θα
αξιολογηθούν στη συνέχεια σύμφωνα με τις Προσφερόμενες Τιμές που
περιέχονται στον Φάκελο Γ. Η αξιολόγηση των Φακέλων Γ θα γίνει ξεχωριστά
για κάθε ένα από τα τμήματα Α και Β.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν
ότι έχουν πολύ χαμηλές τιμές αφού προηγουμένως ζητηθούν πληροφορίες και
στοιχεία που θα πρέπει να δικαιολογούν τις χαμηλές αυτές τιμές.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αναθέσει την Σύμβαση Προμήθειας (και θα υπογράψει την
σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ) στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ εκείνο ο οποίος μειοδοτεί, σε κάθε ένα
από τα δύο Τμήματα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ξεχωριστά, με ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία έχει
γίνει δεκτή σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που σε κάθε ένα από τα
Τμήματα Α & Β της Προμήθειας μειοδοτήσει διαφορετικός ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, θα
προκύψουν δύο ξεχωριστές Συμβάσεις, μία για κάθε ένα από τα Τμήματα Α και
Β.

17.7

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως
αποτέλεσμα αυτού του Διαγωνισμού, ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό ή
οποιαδήποτε φάση αυτού, ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, ή να ενεργήσει
διαφορετικά, χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ.

17.8

Εάν ο Διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του, και η
παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κρίνεται επείγουσα, ο Διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί με
την υποβολή νέων εγγράφων Κλειστών ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από τους αρχικούς
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των Όρων και
των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. Με την απόφαση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
καθορίζεται η ημερομηνία και ώρα για τη συνέχιση του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η έγκριση μπορεί να
περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ που έχει αποδεχθεί ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατόπιν αιτήσεως του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα λάβει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ με επιστολή ή fax Επιστολή
Πρόθεσης Ανάθεσης η οποία θα περιλαμβάνει τις τυχόν προτεινόμενες από τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ πιθανές βελτιώσεις της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως προαναφέρθηκαν.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, με τηv παραλαβή της αvωτέρω Επιστoλής Πρόθεσης
Αvάθεσης και τo αργότερo μέσα σε δύo (2) εργάσιμες ημέρες από τηv λήψη της,
θα υπoβάλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ επιστoλή (ή fax πoυ θα επιβεβαιώvεται με
επιστoλή) απoδoχής χωρίς καμία επιφύλαξη. Στην συνέχεια, θα αποσταλεί από
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ Επιστολή Ανάθεσης. Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα υπoγραφεί αφoύ o
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπoβάλει στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μέσα σε δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ από της
Επιστολής Ανάθεσης στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά:
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α)

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή άλλου
αρμοδίου κατά το καταστατικό ή το Νόμο Οργάνου λήψης αποφάσεων,
δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται:
(i)
(ii)

Η απόφασή τους να αποδεχθούν την ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο διορισμός ενός Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος θα πρέπει να
είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και
Εκπροσώπου που θα ενεργεί για λογαριασμό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

β)

Δήλωση υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο που θα αποδέχεται
την ισχύ του πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις.

γ)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 9 της
παρούσης.

δ)

O ANAΔΟΧΟΣ πριν από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλει
στη ΔΕΠΑ δια του νομίμου εκπροσώπου του, υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/05,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 κατά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Εάν πριν την υπογραφή της Σύμβασης εκδοθεί σε βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο 3
παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
3414/2005, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απέχει από την υπογραφή της Σύμβασης και
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στη ΔΕΠΑ και στο Τμήμα
Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης
αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων
εκπροσώπων του, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική
απόφαση. Ακολούθως, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζητεί από το ανωτέρω Τμήμα την
έκδοση του κατά την παρ. 2 του Ν. 3310/2005 όπως αναριθμήθηκε και
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005,
πιστοποιητικού
περί
συνδρομής
ασυμβιβάστων
ιδιοτήτων
και
απαγορεύσεων.
Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η ΔΕΠΑ κοινοποιεί την
εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ μαζί με την απόφασή του περί
αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί το
αργότερο πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο αποκλεισμός του,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως
αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5
του Ν. 3414/2005.
Εάν η οριστική καταδικαστική απόφαση για την τέλεση του αδικήματος
της ενεργητικής διαφθοράς εκδοθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη ΔΕΠΑ και στο
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας σχετική υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της
απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΠΑ οφείλει να προσκομίσει
στο ΕΣΡ την απόφασή του περί εκπτώσεως εξ αυτού του λόγου του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προκειμένου αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως αυτή αναριθμήθηκε και
αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του Ν.
3414/2005.
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Επιπρόσθετα, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
νομιμοποιητικά έγγραφα:
Α.












προσκομίσει

τα

κάτωθι

Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε η
άδεια συστάσεως και το Καταστατικό (μόνο για επιχειρήσεις που
λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).
Τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι
μέχρι σήμερα τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού (μόνο για
επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).
Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του
ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε
σώμα καθώς και για τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.
Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα
ονόματα των μελών του νέου Δ.Σ. (μόνο για επιχειρήσεις που
λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να εξουσιοδοτεί τον
υπογράφοντα τη ΣΥΜΒΑΣΗ εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.

Αντίγραφο του Καταστατικού (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η
περίληψη του Καταστατικού (μόνο για επιχειρήσεις που λειτουργούν
σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο).
Οι τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού (συμβόλαια)
Τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι
τροποποιήσεις (μόνο για επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με
το Ελληνικό Δίκαιο).

Ως προς τη νομιμοποίηση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών




Δ.

να

Ως προς τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης




Γ.

πρέπει

Ως προς τις Ανώνυμες Εταιρίες


Β.

θα

Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας που έχει δημοσιευθεί
νόμιμα στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας ή από άλλη Αρμόδια
Αρχή τoυ κράτoυς πoυ είvαι εγκατεστημέvη η επιχείρηση
Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού που έχουν
δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας ή από άλλη
Αρμόδια Αρχή τoυ κράτoυς πoυ είvαι εγκατεστημέvη η επιχείρηση.

Δικαιολογητικά αφορώντα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:
Σε περίπτωση Κoιvoπραξίας (Κ/Ξ), εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ
απαιτoύvται σύμφωvα με τις αvωτέρω παραγράφoυς τoυ παρόvτoς
Άρθρoυ, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά:
1. Απoφάσεις ή πρακτικά τωv Αρμoδίωv κατά τo Καταστατικό ή τov
Νόμo oργάvωv πoυ δεσμεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συμμετέχoυv
στηv Κoιvoπραξία για:
α.
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β.

Τov oρισμό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv, από αυτoύς πoυ
έχoυv δικαίωμα vα υπoγράφoυv σύμφωvα με τo καταστατικό της
κάθε εταιρίας

γ.

Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει

δ.

Απoδoχή
της
εις
oλόκληρov
κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς.

ευθύvης

εvός

εκάστoυ

2. Εγγραφα (π.χ. συμφωvητικό) σύμφωvα με τηv Νoμoθεσία της χώρας
πoυ συστήvεται η Κ/Ξ βάσει των οποίων θα
απoδεικvύεται η
σύσταση της Κ/Ξ και ο ορισμός του επικεφαλής αυτής (Leader) με
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Κ/Ξ πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Συμβoλαιoγραφική πράξη εξoυσιoδότησης κoιvoύ εκπρoσώπoυ ή
άλλη πράξη σύμφωvα με τηv Νoμoθεσία της χώρας όπoυ συστήvεται
η Κ/Ξ και δήλωση απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ
εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η επικoιvωvία μαζί τoυ.

4.

Δήλωση, (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρμόδιoυ
oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Κατασταστικό ή τov Νόμo
δεσμεύει τηv επιχείρηση, όπως αvαφέρovται ανωτέρω), πoυ θα
υπoβληθεί από κάθε μία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση υπoγραφόμεvη
από τo vόμιμo εκπρόσωπό της, όπου θα μνημονεύεται η απoδoχή της
κατά τα κατωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ
κoιvoπρακτoύvτoς.
“Ολoι oι συμμετέχovτες σε Κ/Ξ θα είvαι αλληλέγγυα και εις
oλόκληρov υπεύθυvoι απέvαvτι στov ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκτέλεση
της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απoρρέει από τη
ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληvικό Νόμo.”

18.2

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεv απoδεχθεί τηv Επιστoλή Πρόθεσης
Αvάθεσης μέσα στoν χρόvo τωv δύo (2) εργασίμωv ημερώv, ή αδυvατεί vα
παράσχει τα αvωτέρω δικαιoλoγητικά, μέσα στις αvαφερόμεvες, παραπάvω,
δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να μην αναθέσει τη
ΣΥΜΒΑΣΗ στον εν λόγω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, και να προχωρήσει στην κατάπτωση
υπέρ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 19. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι Όροι πληρωμής για το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα είναι οι εξής:
19.1

Προβλέπεται η χορήγηση άτοκης προκαταβολής ύψους έως δέκα τοις εκατόν
(10%) επί του Συμβατικού Τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
19, του ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΙΙ, Γενικοί Οροι Προμήθειας και
το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα στο Παράρτημα 6 της παρούσης.

19.2

Επισημαίνεται ότι σε κάθε πρωτότυπο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται ο
αριθμός της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (η οποία θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του
Διαγωνισμού), καθώς επίσης και το W.B.S. του αντίστοιχου υποέργου στο
οποίο αναφέρεται.
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19.3

Το ενενήντα τοις εκατό (90 %) της αξίας του κάθε Τιμολογίου θα εξωφλείται
σε σαράντα πέντε (45) ΗΜΕΡΕΣ μετά την υποβολή του στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
σύμφωνα με το Άρθρο 19 των Γενικών Όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Σημειώνεται οτι για την πληρωμή κάθε τιμολογίου, θα απαιτείται η προσκόμιση
από μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας.

19.4

Το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του κάθε Τιμολογίου θα
εξωφλείται σε ενενήντα (90) ΗΜΕΡΕΣ μετά από την ημερομηνία παράδοσης
του εκάστοτε Σταθμού.

19.5

Τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν σε βάρος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
οποιεσδήποτε απαιτήσεις.
ΑΡΘΡΟ 20. ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη έγκριση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
21.1

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει πλήρη γνώση των
όρων των Τευχών του Διαγωνισμού και αποδέχεται το περιεχόμενό τους χωρίς
επιφύλαξη.
Οποιαδήποτε παράλειψη μετά την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή παράλειψη
υπογραφής σε οποιοδήποτε δικαιολογητικό, δεν δίνει το δικαίωμα στον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ να επικαλεστεί το γεγονός αυτό ώστε να επιτύχει εξαίρεση, ή να
περιορίσει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεσμεύεται και ευθύνεται πλήρως από το περιεχόμενο της
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και δεσμεύεται χωρίς επιφύλαξη από τους όρους όλων των
Τευχών του Διαγωνισμού, όπως υποβάλλονται, μαζί με τις απαραίτητες
δηλώσεις, υπογεγραμμένες χωρίς επιφύλαξη.

21.2

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και
υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και ιδιαίτερα στην περίπτωση που η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν
γίνεται δεκτή, ή ο Διαγωνισμός αναβάλλεται, ή ακυρώνεται σε οποιοδήποτε
στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή στην περίπτωση που ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποφασίσει σύμφωνα με όσο αναφέρονται στο Άρθρο 17.7
ανωτέρω. Επομένως, εκείνοι που υποβάλλουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το Διαγωνισμό,
ανεξάρτητα από το εάν τελικώς γίνονται δεκτοί ή όχι, δεν έχουν κανένα
δικαίωμα έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, το οποίο να προκύπτει από τους όρους του
Διαγωνισμού ή από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε
τροποποίηση στον Διαγωνισμό, με την προϋπόθεση ότι κάνει χρήση αυτού του
δικαιώματος, το αργότερο έως δέκα (10) ΗΜΕΡΕΣ πριν την ημερομηνία λήξης
του Διαγωνισμού σε περίπτωση σημαντικών μετατροπών που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την προετοιμασία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και έως πέντε (5) ΗΜΕΡΕΣ πριν
σε περίπτωση μικρής σημασίας μετατροπών.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει γραπτή Δήλωση ότι
η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του έχει λάβει υπόψη αυτές τις τροποποιήσεις του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ (βλέπε Παράρτημα 1-Υπόδειγμα Επιστολής Υποβολής Προσφοράς).
21.3

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ θεωρείται ότι αποτελεί πρόταση προς τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ και όχι αποδοχή της πρότασης αυτής από τον τελευταίο, για
οποιονδήποτε λόγο.

21.4

Οι όροι, οι συνθήκες και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είναι προς όφελος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που έχει το δικαίωμα να
προχωρήσει τη διαδικασία του Διαγωνισμού με κάθε τροποποίηση που θεωρεί
σκόπιμη, χωρίς αυτό το γεγονός να παρέχει κανένα δικαίωμα στον
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ή σε τρίτους.
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