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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Βασιλική Καραγιάννη
2671029258
foreasainou@ath.forthnet.gr

Ταχ. ∆/νση:
Πληροφορίες:
Τηλ./Fax:
Ε-mail:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 03.02.2012
Αρ. Πρωτ. 72

∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την “Προμήθεια
Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού”

Υπηρεσία
για
προορίζεται:

την

οποία

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

Περιγραφή είδους:

Προμήθεια θαλάμων για την υποστήριξη της λειτουργίας της
Τράπεζα Γενετικού Υλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με
τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
∆ρυμού Αίνου» (Απόφαση ένταξης: οικ. 172886/26.10.2011Κωδικός Ο.Π.Σ.: 323368).

Ποσότητα:

Σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός:

Τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (30.500,00 €) με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

Συγχρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9:
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων του έργου
2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών:

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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∆ιαγωνισμού (άρθρο 13 Π.∆. 118/07).
Ημερομηνία δημοσίευσης
περίληψης Προκήρυξης:

03.12.2012

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών:

17.02.2012 και ώρα 14:30.

Τόπος υποβολής προσφορών:

Έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου: Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Παραλαβή τεύχους Προκήρυξης:

Έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου: Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Πληροφορίες:

Με επιστολή στη διεύθυνση:
Φορέας
∆ιαχείρισης
Εθνικού
∆ρυμού
Αίνου,
Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Tηλ./Fax: 26710 29258
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
foreasainou@ath.forthnet.gr
Υπεύθυνη παροχής πληροφοριών: Βασιλική Καραγιάννη

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του ∆ημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
2. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών
του Κράτους»,
3. τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199),
4. τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών»,
5. τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου (Κ.Π.∆.)»,
6. τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007),
7. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007),
8. την υπ’ αριθμ. Π1/4089 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012,
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα» (ΦΕΚ
2498/04-11-2011 τεύχος Β),
9. τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
53/Α/31-3-2010),
10. την υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ Β’ 1957/09.09.2009
Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αρίθμ. 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ Β’ 1088/19.07.2010 Υπουργική
Απόφαση,
11. την με αρ. πρωτ. οικ. 184803/30.12.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ένταξη
της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΕΘΝΙΚΟΣ
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

∆ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013», καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων αυτής,
την με αρ. πρωτ. οικ. 172886/26.10.2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» με κωδικό MIS 323368 στον Άξονα 9: «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
2007-2013»,
τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού
Αίνου (ΦΕΚ Β’ 975/13.07.2005),
τον Κανονισμό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου
(ΦΕΚ Β’ 65/21.01.2005),
τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη
συμβάσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 999/18.07.2005),
την με αριθμ. 7/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1
«Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας» και των δράσεων που
εμπεριέχονται σε αυτό,
την με αριθμ. 10/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την εν λόγω
Προμήθεια,
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού», στο πλαίσιο
της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της
προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης
με τίτλο:
«Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 – «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας») που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς
πόρους. Αναλυτικά, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Προμήθειας περιγράφονται στο Μέρος Β - Παράρτημα
Β: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της Προκήρυξης αυτής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο ∆ιαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη
προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, συμφώνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών είναι τριάντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(30.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
∆ημοσίων Επενδύσεων του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του Π.∆. 118/07. Οι υποψήφιοι
μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί αποδείξει, τις προσφορές, αρκεί αυτές να έχουν παραληφθεί
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη.
Οι προσφορές κατατίθενται είτε αποστέλλονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο στην έδρα του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, υπόψη κ. Βασιλικής Καραγιάννη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής των προσφορών είναι η 17.02.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ
ΑΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΟΥΤΑΒΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

20.02.2012

∆ευτέρα

16:00

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες
υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προσφορές που θα αναφέρουν
μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από την παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο ∆ιαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους της προκήρυξης και τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν και τα οποία θεωρούνται
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α) Έλληνες πολίτες
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
∆) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις
5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η περίληψη της Προκήρυξης, καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από σήμερα
αναρτημένα για 15 ημέρες στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής
της “∆Ι@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην προσωρινή ιστοσελίδα (ιστολόγιο)
του Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com). Επιπροσθέτως, θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον
ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες αναρτημένη
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και θα δημοσιευτεί και σε μία εφημερίδα του τοπικού
τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Τεύχη του ∆ιαγωνισμού θα δίνονται στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τις ώρες 8:30-16:00
κάθε εργάσιμης ημέρας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
Προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Βασιλική Καραγιάννη, τηλ./Fax: 26710 29258,
e-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
∆ρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη
Πρόεδρος ∆.Σ.

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
∆ιαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την “Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού”, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας
της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης με
τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» στο Ε.Π.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 –
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»). Αναλυτικά οι Τεχνικές
Προδιαγραφές της Προμήθειας περιγράφονται στο Μέρος Β - Παράρτημα Β: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” της Προκήρυξης αυτής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο ∆ιαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν
δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, συμφώνα με τους όρους της
Προκήρυξης.

Α.1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την «Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα
Γενετικού Υλικού» για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Υποέργου 1 της ενταγμένης
Πράξης με τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου»
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (30.500,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη
δαπάνη της Προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων
του Έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011 που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Α.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, ο οποίος διενεργεί
τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο σύμβαση για την «Προμήθεια
Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού» για την υλοποίηση και παρακολούθηση του
Υποέργου 1 της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου».
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από την κ. Βασιλική
Καραγιάννη στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, με τα εξής στοιχεία
επικοινωνίας:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Τηλέφωνο/Φαξ: 26710 29258, e-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Α.1.4 NOΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα
από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας Προκήρυξης.

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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Α.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωμα συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά
ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/07, έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε., έχουν την καταστατική τους έδρα,
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και στο
εσωτερικό των χωρών, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του
Π.Ο.Ε. και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό
αντικείμενο.

Α.2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το ∆ιαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους ∆ιαγωνισμούς με απόφαση
άλλης ∆ημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις.
2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω
κυρώσεις.
3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
5. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων,
καθώς και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από
τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.

Α.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης και του Π.∆. 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί
αποδείξει, τις προσφορές, αρκεί αυτές να έχουν παραληφθεί μέχρι και την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, στην παρακάτω διεύθυνση:
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κ. Βασιλικής Καραγιάννη
(Τηλέφωνο/Fax: 26710 29258), με την ένδειξη:
Για την επιλογή Αναδόχου του Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού της δράσης με τίτλο
«Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού» του Υποέργου 1 για την
υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης με τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», του ΕΠΠΕΡΑΑ (Άξονας Προτεραιότητας 9),
2007-2013.
Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 17.02.2012,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθούν εμπρόθεσμα μεν, αλλά δεν θα φθάσουν εγκαίρως
στην Υπηρεσία δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους.

Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος ορίζεται ως «Κύριος Φάκελος», στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα,
με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην
αγγλική γλώσσα.
Στο εξωτερικό του Κύριου Φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
i. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
ii. Ο τίτλος της δράσης: “Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού” του
Υποέργου 1 για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Πράξης με τίτλο: «Προστασία
και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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(Άξονας Προτεραιότητας 9), 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
iii. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Προκήρυξης και η ένδειξη “Για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό
Προμήθειας του Υποέργου 1”.
iv. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισμό.
v. Η ημερομηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισμού.
vi. Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου.
Εντός του ως άνω περιγραφόμενου Κύριου Φακέλου τοποθετούνται σε τρεις ξεχωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του Κύριου Φακέλου όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1. Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
τοποθετείται σε δύο σειρές το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων η μία
φέρει πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και η δεύτερη απλά φωτοαντίγραφα,
όπως αυτά περιγράφονται στο Α.3.3 της παρούσης.
2. Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται σε δύο
σειρές το σύνολο των εγγράφων (πρωτότυπα και αντίγραφα), τα οποία θα πρέπει να
αποδεικνύουν τουλάχιστον τα περιγραφόμενα στο Α.3.4 της παρούσης.
3. Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η
οικονομική προσφορά σε δύο σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο), στην οποία θα
αναγράφονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό,
καθώς και η ισχύς της προσφοράς, όπως ορίζεται στην παρούσα.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της αιτούμενης Προμήθειας.
Αντιπροσφορές/εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται.

Α.3.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.∆.
118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία οι προσφέροντες δηλώνουν ότι
έλαβαν γνώση των όρων της Προκήρυξης, περιλαμβανομένου και του αντικειμένου του
έργου, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β της παρούσας και τα αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα. Την ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν από κοινού οι
Ενώσεις εταιριών ή Κοινοπραξίες.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του
∆ιαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν και ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. ∆εν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6
παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.∆. 118/07 αδικήματα.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις
(ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης)
ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν στη συγκεκριμένη
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γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.
η.

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς, στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά την ημέρα διενέργειας του
∆ιαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ.2 και στην περ.
(3) του εδ. β της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
κατάσταση.
∆εν τελούν σε αποκλεισμό από ∆ιαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34 και 39
του Π.∆. 118/07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και
καλύπτει το σύνολο του Έργου, καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή
ακύρωσης του ∆ιαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης
της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
Επιπλέον θα δηλώνουν τη χώρα καταγωγής των τελικών προϊόντων που προσφέρουν
(άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο τη συγκεκριμένη ως άνω
Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να προσκομίσουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε,
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου,
δ) ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού σε περίπτωση συνεταιρισμών,
ε) αν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση σύμφωνα με τα
ανωτέρω αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία οι προσφέροντες να δηλώνουν ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου Α.9 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.∆.
118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆.
118/2007.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο ∆ιαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
6. Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
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προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
7. Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις/κοινοπραξίες: Στην περίπτωση υποβολής κοινής
προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, αυτή υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους, όσους αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους,
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:
•
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του
Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της
Προσφοράς,
•
να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί
σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
•
να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων
των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
•
να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της
για τη συμμετοχή της στο ∆ιαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας
και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
•
να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας
θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για
την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας, από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
•
στην Ένωση/Κοινοπραξία
• στο ∆ιαγωνισμό
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(βεβαιώσεις, δικαιολογητικά απόδειξης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.)
ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση
αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει, εκτός από τις
περιπτώσεις που ευκρινώς αναφέρεται ότι δεν απαιτείται. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει
να είναι και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Προσφορά, στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις και
έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Α.3.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η τεχνική
προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική αρτιότητα των υπό
προμήθεια υλικών, την τεχνική ικανότητά τους και να δηλώσουν αναλυτικά την συμμόρφωση ή
απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές της Προκήρυξης υποβάλλοντας σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων στη μία φέρονται τα πρωτότυπα ή νομίμως
επικυρωμένα έγγραφα (επί ποινή απόρριψης) και στη δεύτερη τα απλά φωτοαντίγραφα αυτών.
Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο.
Πιο συγκεκριμένα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει,
επί ποινή απόρριψης:
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1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της ∆ιακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (τα οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση.
Επιπλέον θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της εγγύησης του εξοπλισμού (διάρκεια,
κύριος εξοπλισμός, αναλώσιμα κ.λπ.).
2. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή των
προσφερομένων ειδών, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το
σύνολο των όρων του ∆ιαγωνισμού (γενικών, ειδικών, τεχνικών κ.λπ.) όλες τις απαντήσεις –
προσφορές (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λπ.) με παραπομπή για τεκμηρίωση
στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus Νο ….σελίδα….») και λοιπά
δικαιολογητικά. Προσφορές, οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του
∆ιαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά
παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή
ή στο φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κ.λπ. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από
τους όρους του ∆ιαγωνισμού και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.
3. Τα κατατιθέμενα prospectus, από τα οποία θα επαληθεύονται τα τεχνικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις
από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική
διεύθυνση των οποίων θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από
τα υποβληθέντα στοιχεία. Τα κατατιθέμενα prospectus θα είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο
οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του
στις αγορές (ιδιωτικές/∆ημοσίου) του ενδιαφέροντός του.
4. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι: α) τα προσφερόμενα είδη
πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του ∆ιαγωνισμού, β)
αναλαμβάνει να διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή ανταλλακτικά των προσφερόμενων ειδών
για δέκα τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτών.
5. Έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ότι αναλαμβάνει τη
δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής,
καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή, σε
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή διανομέας του
κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να
υφίσταται ως επιχείρηση. Εάν ο προμηθευτής κατασκευάζει ο ίδιος τα προϊόντα, τότε αρκεί η
δήλωση του ιδίου σχετικά με τη διάθεση των ανταλλακτικών.
6. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης
CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για τα προσφερόμενα προϊόντα,
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
7. Σχέδιο προληπτικής συντήρησης και άμεσης ανταπόκρισης σε βλάβες του εξοπλισμού.
8. Υποβολή καταλόγου, με τη μορφή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, σχετικά με την παράδοση και
εγκατάσταση συναφών με το αντικείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης έργων, κατά την
τελευταία τριετία (3ετία) συνοδευόμενο από τα σχετικά πιστοποιητικά ή και παραστατικά που
αποδεικνύουν τις κυριότερες παραδόσεις συναφών έργων κατά το χρονικό διάστημα της
τελευταίας τριετίας (3ετίας).
9. Τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προκύπτουν από τα ζητούμενα στο Παράρτημα Α’ (Β Όροι
Εγγυήσεων – Συντήρηση - Επισκευή).
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Α.3.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η
οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το
δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή
απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (Euro) και θα
αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Β’.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των
κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα
προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, στον
χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται
τα υπό προμήθεια είδη και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς
και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει
βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την
αποπληρωμή τους.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν θα πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ α του Π.∆. 118/2007 κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
∆ιακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε τρόπο να αποκρούσει
ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές
ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία, για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης
των προτάσεων αυτών.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.∆. 118/2007 η
κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της ∆ιακήρυξης.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες
απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.∆. 118/2007).
Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά δίνεται στο Μέρος Β’ – Παράρτημα Γ’ της
Παρούσης.
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Α.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές
ημέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, Π.∆. 118/07), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.∆. 118/07), εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη ∆ιακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός την
αποδεχθεί.

Α.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Ο Φ.Π.Α. θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος
και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν, το οποίο αξιολογήθηκε κατά
την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς
τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές
μετά την έκπτωση.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα των ειδών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι
διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους να
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

Α.6 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του
∆ιαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού που έχει καθοριστεί από το ∆.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής στα γραφεία αυτής, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου,
στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή του
∆ιαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψήφιων
εταιρειών ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους εφόσον δύνανται. Η διαδικασία
αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 118/07. Μετά την
αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υπέβαλαν προσφορές και στην αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορές που
απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
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Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε δύο στάδια ως ακολούθως:
Α’ ΣΤΑ∆ΙΟ
1. Την 20.02.2012, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των
Κύριων Φακέλων και των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική
Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στο ∆ιαγωνισμό, με τη σειρά που αυτοί έχουν
καταχωρηθεί στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού θα μονογράψει και θα σφραγίσει, κατά φύλλο, όλα τα
πρωτότυπα φύλλα. Ο Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά
μονογράφεται και διατηρείται κλειστός από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού. Η Επιτροπή του
∆ιαγωνισμού προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου καταχωρούνται οι προσφορές που
υπεβλήθηκαν.
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο των ∆ικαιολογητικών
Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. Προσφορές μπορεί να καταστούν απαράδεκτες αν
δεν τηρούν τους όρους της Προκήρυξης (ελλιπείς, ασαφείς κ.λπ.). Με το πέρας αυτού του
ελέγχου η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού συντάσσει πρακτικό έλεγχου των ∆ικαιολογητικών
Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς και ενημερώνονται εγγράφως οι αποκλεισθέντες,
στους οποίους επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι Οικονομικές τους Προσφορές.
Β’ ΣΤΑ∆ΙΟ
Μετά την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού προχωρά την ίδια ημέρα σε
αποσφράγιση των σφραγισμένων Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» (για όσες προσφορές
έγιναν αποδεκτές κατά το Α’ Στάδιο). Κατά την αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική
Προσφορά» μονογράφονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού κατά φύλλο όλα τα
πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς, ακολουθεί η αξιολόγησή τους και η κατάρτιση
του σχετικού τελικού Πορίσματος από την Επιτροπή. Το τελικό Πόρισμα θα υποβληθεί στη
συνέχεια στο ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις
προσφερόμενες τιμές.
Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται.
Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για
την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι
παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και
έγκαιρη υλοποίηση του Έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική προσφορά θα
απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς
αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τους όρους
και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

Α.7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό.
3. Ορισμός χρόνου υλοποίησης μεγαλύτερου από τον προβλεπόμενο.
4. Ορισμός χρόνου ισχύος μικρότερου από το ζητούμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
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6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
7. Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά, της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά, όπως αυτές κριθούν από την Επιτροπή του
∆ιαγωνισμού.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα ∆ιακήρυξη.

Α.8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της ∆ιακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον
∆ιαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του ∆ιαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η
ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.∆. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους
δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής
ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του ∆ημοσίου,
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό
προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των
ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/2005).
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά
των πράξεων της ∆ιοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του ∆ιαγωνισμού έως την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8
Ν. 2955/2001).

Α.9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή και την κατακύρωση
του πρακτικού από το ∆Σ της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.∆.
118/2007 ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν στην σχετική
Υπεύθυνη ∆ήλωση που κατατέθηκε με τα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής, στο πλαίσιο της
παρούσης προκήρυξης και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007 προκειμένου να καταστεί δυνατή η
κατακύρωση:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
∆ιαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισμού και εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, αντίστοιχα.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
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οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο ∆ιαγωνισμό, A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον ∆ιαγωνισμό
επιχείρησης. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία
είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
∆. Οι Συνεταιρισμοί:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007.
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 20 του Π.∆.
118/07 η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους
δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
∆ιαγωνισμός ματαιώνεται.
Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού, µε
αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Π∆ 118/07:
1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού σύμφωνα µε τις διατάξεις του υπό
στοιχείου II της περ. α της παρ.2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/07.
4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
- Όταν ο Φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών είτε λόγω διακοπής
ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν οι
υπηρεσίες.
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ46Ψ848-ΕΟ3
19

- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Α.10 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί Σύμβαση.
Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κ.λπ.) θα συντάσσονται
επίσης στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το
κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
μερών, καταρτίζεται σύμφωνα με την κατακύρωση, τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά, κατά
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε
περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα
λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της
προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης
απαιτούμενο χρόνο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν με Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης θα
δίνεται σε Ευρώ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον δύο (2)
έτη από την ημερομηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισμού. Η Εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε
περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω
επιβολής προστίμου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα
στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25
του Π.∆. 118/2007. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα
στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται
δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται ανωτέρω, χωρίς
ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση
της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.

Α.11 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική
προσφορά, καθορίζεται το πολύ σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μετά από την
τηλεφωνική ή με τηλεομοιότυπο παραγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο τόπος παράδοσης
των προϊόντων θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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Α.12 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση με έξοδα του προμηθευτή στον
χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παραλαβή τους θα γίνει από
αρμόδια Επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Κατά
την παραλαβή θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την παράδοση ότι τα προϊόντα δεν είναι σε καλή
κατάσταση, αυτά θα επιστραφούν, με την απαίτηση να αντικατασταθούν.
3. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που
παρέχονται στον προμηθευτή, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες από το νόμο
κυρώσεις.
4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών και με απόφαση
του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση
ανωτέρας βίας η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν. Επίσης, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής αν υπάρχει υπαιτιότητά της
για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη
εξαιρετική περίπτωση.

Α.13 ΠΛΗΡΩΜΗ
5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή σε Ευρώ, η οποία θα εκδοθεί στο όνομά
του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο
φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
6. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του
προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.

Α.14 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει
τη σχετική Σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά
από αίτησή του.
2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την
Σύμβαση, εφόσον:
- η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη Σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του ∆ιαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
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Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή την Σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων.
3. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν, παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού,
επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση
κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο αυτό.
4. Ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της Σύμβασης.

Α.15 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Από τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται
αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισμού,
όπως εξειδικεύονται στο σύνολό τους στην παρούσα. Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το
σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του
παρόντος ∆ιαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους. Όλοι οι όροι της
παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή
τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή
της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το ∆ιαγωνισμό.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό και σε
κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στο σύνολό τους στην
παρούσα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κ.λπ.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από
τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Αργοστόλι αρμόδια
δικαστήρια.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Σε
κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της η Αναθέτουσα Αρχή
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Κάθε διαφορά που θα
προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από τη Σύμβαση που θα
υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Αργοστόλι αρμόδια δικαστήρια.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις
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περί προμηθειών του ∆ημοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του
Π.∆. 118/2007 και των άρθρων 79 - 85 του Ν. 2362/1995.
Η περίληψη της Προκήρυξης, καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από
σήμερα αναρτημένα για 15 ημέρες στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο
πλαίσιο εφαρμογής της “∆Ι@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην
προσωρινή ιστοσελίδα (ιστολόγιο) του Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com). Επιπροσθέτως,
θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες
αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και θα δημοσιευτεί
και σε μία εφημερίδα του τοπικού τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Τα Παραρτήματα Α΄ (Ειδικοί όροι), Β΄ (Τεχνικές προδιαγραφές) και Γ΄ (Οικονομική
Προσφορά), που επισυνάπτονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα αυτής.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α - Εγκατάσταση - παράδοση
1. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα είδη σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με δικό
του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με
τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες του προσωπικού της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Η
Αναθέτουσα Αρχή έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα
ανωτέρω, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων της.
3. Όλα τα είδη που θα προσκομίσει ο προμηθευτής θα πρέπει να ικανοποιούν όλους τους
όρους της Σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά
των ειδών.
4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των
υλικών ήθελε ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση της ποιότητας και των
χαρακτηριστικών τους.
5. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική
προσφορά, καθορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μετά από την τηλεφωνική ή με
τηλεομοιότυπο παραγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. O προμηθευτής υποχρεούται κατά την εγκατάσταση να επιβεβαιώσει στην Επιτροπή
Παραλαβής τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό παράδοση προϊόντων με πιστοποιημένα
όργανα που ο ίδιος θα διαθέσει.

Β. Όροι εγγυήσεων – Συντήρηση - Επισκευή
Ειδικότερα για τους θαλάμους φύτρωσης ελεγχόμενων συνθηκών ο προμηθευτής
υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και επισκευής, καθώς
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί
αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο
συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λπ., καθώς και ο
χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσής του, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα
στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνικό τμήμα εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο,
με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Στις
περιπτώσεις αυτές προτείνεται ο ορισμός συνεργάτη εντός των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας ή εντός όμορης Περιφερειακής Ενότητας αυτής, ο οποίος θα λάβει την
ανάλογη εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΩΝ
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει με τα ακόλουθα είδη το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
∆ρυμού Αίνου:
Α/Α

Είδος

Ποσότητα

1

Θάλαμος
φύτρωσης
φωτοπεριόδου)

ελεγχόμενων

συνθηκών

(θερμοκρασίας,

2

2

Καταψύκτης

1

3

Σταθεροποιητής Τάσης

2

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ανωτέρω Ειδών
1. Θάλαμος φύτρωσης ελεγχόμενων συνθηκών (θερμοκρασίας, φωτοπεριόδου)
Ο υπό προμήθεια θάλαμος φύτρωσης θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

∆υο ανεξάρτητους χώρους.

•

Συνολική χωρητικότητα: 600 λίτρα.

•

∆ιαστάσεις θαλάμου (κατά προσέγγιση, αλλά όχι μεγαλύτερες): 100 Χ 80 Χ 220 εκ.

•

Κατασκευή εσωτερικά από άσπρη λαμαρίνα γαλβανιζέ και εξωτερικά από ανοξείδωτο
αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304/18/8_10 .

•

Πλήρης μόνωση πολυουρεθάνης, αυτοσβενόμενη, οικολογική CFC free,
προτεινόμενης πυκνότητας 42kg/m³ και πάχους 70 mm, ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι θερμικές απώλειες και η ενεργειακή κατανάλωση.

•

Συστοιχίες λαμπτήρων αποτελούμενες από λυχνίες φθορισμού, συνολικής έντασης
έως 20.000 Lux, οι οποίες θα τοποθετηθούν κατόπιν επικοινωνίας. Τεμάχια ανά
θάλαμο: 20 λάμπες. ∆υνατότητα επιλογής του αριθμού των χρησιμοποιούμενων
λαμπτήρων. ∆ιακόπτες επιλογής λαμπτήρων συνδυαστικά.

•

Προγραμματιστή φωτισμού 24ωρου.

•

Ρυθμιζόμενα ράφια με πυκνές σχάρες σε κάθε χώρο του θαλάμου (τεμάχια: 5 ράφια).

•

Πλήρες ψυκτικό συγκροτήμα, ισχύος 1/2 Η/Ρ -230V, με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το
περιβάλλον R404A - χωρίς CFC. Τεμάχια: 2/θάλαμο.

•

Σύστημα ανακυκλοφορίας αέρος εσωτερικού χώρου για ομοιόμορφη κατανομή
συνθηκών στον χώρο.

•

Σύστημα παροχής θέρμανσης.

•

Πίνακα χειρισμού αποτελούμενο από: ηλεκτρονικό ψηφιακό ελεγκτή θερμοκρασίας με
διπλή ψηφιακή ένδειξη και ρύθμιση της υπάρχουσας και της επιθυμητής
θερμοκρασίας, με πλήκτρα και σύμβολα για εύκολη τοποθέτηση παραμέτρων και
δυνατότητα ορισμού δύο θερμοκρασιακών κύκλων σε κάθε 24ωρο.

•

∆ιακόπτες για κάθε παράμετρο λειτουργίας και ενδεικτικές λυχνίες.

•

Ενδεικτικά προβλημάτων.

•

Ηχητικό συναγερμό θερμοκρασίας εκτός ορίων.

•

Ανάλυση θερμοκρασίας επιλογής και ένδειξης: ≤ 0.1 ºC

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ46Ψ848-ΕΟ3
25

•

Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας : ≤ 0.5 ºC

•

Ακρίβεια θερμοστάτησης: ≤± 0.5ºC

•

Ομοιογένεια θερμοκρασίας στον θάλαμο: ≤ ±0.5°C

•

Περιοχή λειτουργίας: θερμοκρασία από +2ºC έως +40ºC (ανεξαρτήτως λειτουργίας ή
μη φωτισμού).

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για
δύο (2) έτη με εγγύηση δωρεάν αποκατάστασης κάθε τυχόν βλάβης. O χρόνος ανταπόκρισης
σε ενδεχόμενη βλάβη ορίζεται η μία εβδομάδα ήτοι 7 εργασιακές ημέρες από την ημέρα
κοινοποίησης της βλάβης. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση επάρκειας
ανταλλακτικών για τουλάχιστον μία δεκαετία.
2. Καταψύκτης
Ο υπό προμήθεια καταψύκτης θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητα: τουλάχιστον 250 lt.
Ενεργειακή κλάση Α+.
Ηλεκτρονικό θερμοστάτη και έλεγχο της λειτουργίας και της ένδειξης της θερμοκρασίας σε
εξωτερική οθόνη LCD.
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -24ο C.
Συρτάρια για μικρού μεγέθους καταψυχόμενα υλικά.
Ειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες και ανοιχτή πόρτα.
∆ιατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Eσωτερικό φωτισμό.
Τεχνολογία No Frost.
Εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Σταθεροποιητής Τάσης
Ο υπό προμήθεια σταθεροποιητής τάσεως θα πρέπει να αντέχει το ρεύμα εκκίνησης του
συστήματος που τροφοδοτεί. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
EIΣΟ∆ΟΣ
Ισχύς 10 KWA.
Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 230 VΑ AC.
Τάση Λειτουργίας με ονομαστικό φορτίο 189-266 V AV.
Συχνότητα 45-55 Hz.
ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση 230 V AC +/-3%.
Συχνότητα εξόδου του δικτύου.
Απόδοση > 95% για περισσότερη οικονομία.
Συντελεστής ισχύος μεταξύ 0,9 χωρητικού και 0,8 επαγωγικού.
Εισαγώμενη παραμόρφωση <1%.
Ονομαστική ισχύς (VA/W) 3500
Tαχύτητα διόρθωσης 366V/sek@50 Hz.
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Υπερφόρτωση
300% για 2 sec
230% για 10 sec
200% για 15 sec
Επιπλέον:
Να είναι συμβατός με γραμμικά και μη γραμμικά φορτία.
Να επιτυγχάνει γραμμική σταθεροποίηση τάσης για μεγαλύτερη αξιοπιστία.
Να διαθέτει χρόνο αυτονομίας: τουλάχιστον 10 λεπτά.
Να διαθέτει σύστημα παράκαμψης (Bypass).
Να διαθέτει ηχητικό συναγερμό.
Να διαθέτει σήμανση CE.
Να διαθέτει πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή.
Να περιγράφεται η δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας.
Να διαθέτει εγγύηση 2 ετών.
Να διαθέτει προστασία από:
Υπερτάσεις και υποτάσεις εξόδου.
Yπερθέρμανση.
Υπερφόρτωση και βραχυκύκλωση εξόδου.
Κεραυνούς.
Αιχμές τάσης.
Ηλεκτρονικό θόρυβο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση τ η ς δράσης με τίτλο
«Προμήθεια Θαλάμων για την Τράπεζα Γενετικού Υλικού», στο πλαίσιο της υλοποίησης
του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας
της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης με
τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» στο Ε.Π.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 –
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») που συγχρηματοδοτείται κατά
80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
ΠΡΟΣ:
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
Τ.Θ. 222
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το
Συνολικό
Τίμημα
της
Προτεινομένης
Προμήθειας
ανέρχεται
σε
και
αριθμητικά) ………………Ευρώ
πλέον
Φ.Π.Α.
και
(ολογράφως
και
αριθμητικά)
………………Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
(ολογράφως
Φ.Π.Α. και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του
∆ιαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είδος

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
Χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

Σύνολα:
Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.
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