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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή
Συνολικός Προϋπολογισμός της προμήθειας : Σαράντα επτά χιλιάδες
(47.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ
1.‘Εχοντας υπόψη τις διατάξεις , όπως ισχύουν:
1.1.Του Ν.1790/88 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/88),
1.2.Tου Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) περί « Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις »,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3871/2010 (ΦΕΚ141/Α/2010),
1.3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
1.4.Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
1.5. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-72007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
1.6. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 200/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
1.7. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης”,
1.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
2.Την αριθμ. Π1/433/19-2-2003 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης
(ΦΕΚ221/Β/27-2-2003) «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών»,
3.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95
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για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
4. Την αριθμ. 132/14-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
συγκρότησης και ορισμού των μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών
του ΕΛ.Γ.Α.,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 2146/8-2-2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους
#47.000,00# ευρώ (Α.Δ.Α. 4ΑΛΗ46ΨΧΞ6-Μ), που καταχωρήθηκε Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού με αριθμό: 113,
6. Την αριθμ. 16/10-2-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με
την οποία εγκρίθηκε η με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000) περικαλυμμάτων από
πλαστικό
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000)
περικαλυμμάτων από πλαστικό , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
B΄.
2.Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον
Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η
τελευταία δημοσίευση.
4.

TΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
27-6-2011
Μεσογείων 45 Αθήνα
Αίθουσα ΔΣ
6ος όροφος

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11.00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού), όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
5.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ– ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ »
« ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»

5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

« ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

6. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής και πληροφορίες σχετικά με τη
διακήρυξη δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, 2ος όροφος, γραφείο 23, Τηλ. 210 7490423, FAX 210 74 90
427, καθώς και στο δικτυακό τόπο www.elga.gr.
7.Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες
«ΕΞΠΡΕΣ» , «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», « ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» , στις 9 και 10
Ιουνίου 2011 .
8. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο:
Γενικοί υποχρεωτικοί όροι, η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μια
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
ΑΡΘΡΟ 2ο:
Αντικείμενο της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο:
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί
ΑΡΘΡΟ 4ο:
Τρόπος λήψεως εγγράφων του διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 5ο:
Δικαίωμα συμμετοχής–Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 6ο:
Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
ΑΡΘΡΟ 7ο:
Πρόσθετοι όροι
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Διευκρινίσεις διακήρυξης - Προσφορών
ΑΡΘΡΟ 9ο:
Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 10ο:
Χρόνος ισχύος των προσφορών
ΑΡΘΡΟ 11ο:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 12ο:
Τιμές
ΑΡΘΡΟ 13ο:
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών - Αξιολόγηση
προσφορών
ΑΡΘΡΟ 14ο:
Διευκρινίσεις προσφορών
ΑΡΘΡΟ 15ο:
Ενστάσεις
ΑΡΘΡΟ 16ο:
Κατακύρωση – Ανακοίνωση κατακύρωσης - Υπογραφή σύμβασης, Εγγυήσεις
ΑΡΘΡΟ 17ο:
Τρόπος πληρωμής
ΑΡΘΡΟ 18ο:
Τρόπος και Χρόνος παράδοσης της προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 19ο:
Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις
ΑΡΘΡΟ 20ο:
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Λοιποί όροι
ΑΡΘΡΟ 21ο:
Επίλυση διαφορών
ΑΡΘΡΟ 22ο:
Έξοδα δημοσίευσης
ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Υπόδειγμα Ι Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Υπόδειγμα ΙΙ Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
V. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ΄ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη 8557/2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1o : Γενικοί υποχρεωτικοί όροι , η μή ικανοποίηση των οποίων
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε
αξιολόγηση.
Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
συμμετέχοντες.
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
 Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης που
προβλέπει το άρθρο 5 και 6 της παρούσας.
 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η προσφορά δεν έχει
συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τεσσάρων (4)
μηνών.
 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους , όπου αυτοί
αναφέρονται.
 Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα
ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείμενο της διακήρυξης
1.
Αντικείμενο του διακήρυξης αυτής είναι η προμήθεια περικαλυμμάτων από
πλαστικό , για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του
ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β΄ της παρούσας.
2.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
3.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής – Ορισμοί
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α.
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45 , 115 10 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2107490423-480
Fax: 2107490427
Αρμόδια υπάλληλος: κα Ε. Αδαμαντιάδου
Ορισμοί:
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Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
για την προκηρυσσόμενη προμήθεια.
Αναθέτουσα Αρχή: Ο ΕΛ.Γ.Α. που θα υπογράψει με τον προμηθευτή τη σύμβαση
για την εκτέλεση της προμήθειας.
Προμηθευτής: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει τη
σύμβαση και να εκτελέσει την προμήθεια.
Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον
προμηθευτή της προμήθειας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη
διακήρυξη, γ. την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και δ. την τεχνική
προσφορά του προμηθευτή.
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική . Η παρούσα διακήρυξη , τα έντυπα
της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η σύμβαση είναι συντεταγμένα στην
ελληνική γλώσσα, με την εξαίρεση τυχόν τεχνικών όρων , οι οποίοι μπορεί να είναι
στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων
/ υποψηφίων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι συντεταγμένα στην
ελληνική γλώσσα, με την ίδια ως άνω εξαίρεση.
Η σύμβαση , σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα καταρτιστεί με
βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των
σαράντα επτά χιλιάδων (47.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων
και του Φ.Π.Α. στο ποσό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
www.elga.gr και από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων
45 , 2ος όροφος, γραφείο 23, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. Αρμόδια
υπάλληλος είναι η κα Ευαγγελία Αδαμαντιάδου τηλ: 2107490423, Fax: 2107490427
Η παραλαβή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους.
1.
Αυτοπροσώπως: Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α.,
κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 45 ΑΘΗΝΑ , από όπου
παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού.
2.
Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς ( Courier). Ο ενδιαφερόμενος
επικοινωνεί μέσω fax με τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών , στο οποίο στέλνει
έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας που ζητά την προκήρυξη, η
διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το ονοματεπώνυμο κάποιου υπεύθυνου ο
οποίος θα παραλάβει την προκήρυξη. Το κόστος αποστολής της προκήρυξης
βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει καμιά ευθύνη για
την τυχόν μη έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.
3.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο
με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων ( όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) , έτσι ώστε ο ΕΛ.Γ.Α. να έχει πλήρη
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους
αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
4. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και , εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στον ΕΛ.Γ.Α. και να ζητήσουν
νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το
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αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής, προσόντα και
δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί ,
(β) Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,
2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους , επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α .Β.1α του Π.Δ.
118/2007 , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
2.1. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο
κατά ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική
επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας.
2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία πρέπει:
α ) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,
β) να δηλώνεται ότι , μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
i) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω
αδικήματα, ήτοι:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 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
ii) δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας,
iii) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43
του π.δ /τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
iv) δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
διαδικασία,
v) είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους
τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
vi) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου για το ειδικό
επάγγελμά τους , που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό ,
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vii) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 ,
γ) να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του άρθρου 6 της παρούσας,
δ) να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της
προκηρυσσόμενης προμήθειας,
ε) Συνέταξαν την προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την
ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της
υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει της απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού
βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κ.τ.λ. σε μελλοντική ημερομηνία είναι
αυτονόητα ανακριβής. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
μπορεί να γίνει και πριν την ημερομηνία της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης,
αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του
βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής.
2.3. Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (ΦΕΚ σύστασης, εκπροσώπησης,
Καταστατικό, Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό)
2.4. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά ,
εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του..
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Η υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης.
3. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών , δεν υποχρεώνονται
να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή , προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά
τους.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού , εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο
φάκελο , τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου
(Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών) κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13
της παρούσας .
Α.Φυσικά πρόσωπα
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα κατωτέρω
αδικήματα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
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 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 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,
 καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο
υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) που ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση
εξηρτημένης εργασίας.
(ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις .
(στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο , κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
της κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Β.Τα Νομικά πρόσωπα
(α) Τα 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 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 κατωτέρω αδικήματα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
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 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 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,
 καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει η οποία θα φέρει νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο
υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό
(δ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) που ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ειδοποίησης .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση
εξηρτημένης εργασίας.
(ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις .
(στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο , κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
της κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(ζ΄) 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, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 α. 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 την ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
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Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Γ. Οι Συνεταιρισμοί
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής , από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της
παραγράφου Α και Β του παρόντος άρθρου.
(β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β , γ , δ, ε, στ΄ και ζ , της παραγράφου Β του
παρόντος άρθρου.
(γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Ενώσεις Προμηθευτών
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας.
2. Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή ,
που συμμετέχει στην ένωση.
3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας
στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του ως μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ,
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και
εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια
Επιτροπή Προμηθειών, προτείνει την ανακήρυξη του συμμετέχοντος με τη
χαμηλότερη τιμή ως προμηθευτή. Στην περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια
Επιτροπή , ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου , η
Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο με τη χαμηλότερη τιμή να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ. Η ανακήρυξη του προμηθευτή γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Πρόσθετοι όροι
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Δικαιολογητικά και Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική Γλώσσα
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά και έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή , αν στη χώρα του
συμμετέχοντος δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση , αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της κύριας έδρας του συμμετέχοντος.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών , η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Διευκρινίσεις Διακήρυξης – προσφορών
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ( με επιστολή ή τηλεμοιοτυπία)
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης.Ο ΕΛ.Γ.Α. θα απαντήσει
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών , μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.elga.gr
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛ.Γ.Α.,
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών , ΦΑΧ:2107490427, με αναφορά στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α.
2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται είτε από την αρμόδια
Επιτροπή, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση
της αρμόδιας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω , λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Υποβολή των προσφορών
1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.
3. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
(α) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
(β) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την
υπογραφή του προσφέροντος.
4. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο
Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι και την 27-62011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 45
ος
2 όροφος – Γραφείο 23
115 10 ΑΘΗΝΑ
5. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) που θα απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν
έτσι θα παραληφθούν μόνο εάν πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγουμένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο
πρωτόκολλο εισερχομένων του Τμήματος Δ/κής & Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α.
Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη .
6. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τα παραπάνω.
7. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, σύμφωνα με
τα παραπάνω.
8. Οι προσφορές συντάσσονται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
9. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε
ενιαίο σφραγισμένο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που πρέπει να περιλαμβάνει επί
ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, σε δύο
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα
του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται
από τον υποψήφιο προμηθευτή. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
10. Στον φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα στοιχεία του διαγωνισμού
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
 Ο αριθμός της διακήρυξης
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του προσφέροντος (αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
σύμφωνα με το καταστατικό της).
11. Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της ποσότητας των ειδών της
προμήθειας.
Προσφορά για μέρος της ποσότητας των ειδών , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, σε ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους , σε δύο αντίτυπα ,
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, επί ποινή απόρριψης, ως εξής:
12.1. ΦΑΚΕΛΟΣ 1 με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος
περιέχει την εγγυητική επιστολή, τις υπεύθυνες δηλώσεις και όλα τα δικαιολογητικά
και έγγραφα του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης (Πρωτότυπα και αντίγραφα) ,
επί ποινή απόρριψης.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με τη σειρά
που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους και με την ίδια αρίθμηση.
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12.2. ΦΑΚΕΛΟΣ 2, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος πρέπει να
περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς , όπως αυτά απαιτούνται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ 3 με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εντός του οποίου
τοποθετείται η οικονομική προσφορά , σε δύο αντίγραφα, με ποινή απόρριψής σε
περίπτωση μη σφράγισής του .
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς, καθώς και
την ανάλυσή της για το προσφερόμενο είδος.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα
με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄
Η μη συμμόρφωση στην τακτοποίηση των φακέλων των δικαιολογητικών, της
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ή των απαιτούμενων αντιγράφων και η
πιθανή ύπαρξη οικονομικών στοιχείων εντός του σφραγισμένου φακέλου της
τεχνικής προσφοράς, επισείει αυτόματα αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από
τη συνέχεια της διαδικασίας.
13. Οι φάκελοι 1, 2 και 3 , θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μάσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη
τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.
15. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με
προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
16. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο
όργανο είτα κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
17. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς
αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ( άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του
Π.Δ. 118/2007).
18. Οι
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.
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19. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών ) που
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές , οφείλουν να είναι γνώστες
της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του
προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να
γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς , δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο
εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών , η Αναθέτουσα
αρχή θα απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους προσφέροντες, πριν από τη
λήξη ισχύος των
προσφορών τους , εάν αποδέχονται την παράταση για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν
εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και , σε περίπτωση που αποδέχονται την
αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
5. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός
εάν η Αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους ή όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
6. Ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
 Κατάπτωση τη Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια
ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 5% της
προϋπολογισμένης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό δύο
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350,00) ευρώ
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών
αυτό το δικαίωμα.
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3. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη
δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
6. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10ο της παρούσας
διακήρυξης .
7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το
έργο δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ήτοι, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), τα έγγραφα και δικαιολογητικά του
του άρθρου 7 του παρόντος ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή
να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του
παρόντος , ή να
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 118/2007, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του
ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των προσφορών του διαγωνισμού και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
8. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγυητικής επιστολής.
9. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν
έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων
μέσων ή παραίτησης από αυτό.
10. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
11. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Τιμές
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται υποχρεωτικά σε Ευρώ. Η
στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι.
Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ.
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
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Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν το 0,25% υπέρ Δημοσίου και 0,30% υπέρ
του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , καθώς και του αναλογούντος επ’
αυτών χαρτοσήμου.
2. Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
3. Μεταβολή τιμών
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι
προμηθευτές δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους , να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.
4. Τεκμηρίωση τιμών
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών,
οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Διαδικασία
Διενέργειας
Διαγωνισμού - Αποσφράγιση
προσφορών - Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από την Τριμελή Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών
του διαγωνισμού) , την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 9ο της
παρούσας διακήρυξης , παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή
τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους αν αυτοί το επιθυμούν.
2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει την
αποσφράγιση της αντίστοιχης προσφοράς.
4. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
5. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς
1. Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., μονογράφει και αποσφραγίζει
τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν σε κάθε κυρίως
φάκελο, τρεις (3) υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» « ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις (3)
υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης
και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
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2. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται , ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής που
περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής , όλα τα
δικαιολογητικά και στοιχεία ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται , αλλά μονογράφονται
από τα μέλη της Επιτροπής και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο , ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό , προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα
που θα οριστεί .
3. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των
δικαιολογητικών και εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια της
αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων
τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας
διακήρυξης.
4. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Τριμελής επιτροπή
Προμηθειών τεκμηριώνει την απόρριψη εντός του παραπάνω πρακτικού .
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
5. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η
Επιτροπή ελέγχει τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται τον αποκλεισμό από τα
επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς
όρους της παρούσας διακήρυξης.
6. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών . Η απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
7. Προσφορές που απορρίπτονται , αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και
οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά την τελική απόφαση
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
1. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο,
από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται η ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνονται
σχετικά με
τηλεμοιοτυπία (fax) οι συμμετέχοντες που δεν αποκλείστηκαν κατά το στάδιο αυτό.
2. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση , στην οποία μπορούν να
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του
διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση , η Επιτροπή του διαγωνισμού μονογράφει
κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων . Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών
όσων απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων , δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
3. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
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4. Για την τελική επιλογή του Προμηθευτή, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη
τιμή. Θα επιλεγεί η προσφορά , που παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο των ειδών της προσφοράς .
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης Κατακύρωση
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι ο προσφέρων που
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν
σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο
, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6ο της
παρούσας , τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου (Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών) σε
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.
2. Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την αρμόδια
Επιτροπή μετά από σχετική πρόσκληση σε όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.
3. Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή και πρόσκλησή του εντός δέκα
(10) ημερών να υπογράψει τη σύμβαση.
4. Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ,
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη , η κατακύρωση γίνεται
στον υποψήφιο προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη
τιμή προσφορά. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την
αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από
υποψήφιους προμηθευτές δεν προσκομίζει , σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές , ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
5. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης , καταπίπτει
υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Διευκρινίσεις προσφορών
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το
δικαίωμα αν το κρίνει αναγκαίο , να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα.
Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα στο
χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίσει , από την ημέρα αποστολής της σχετικής
αίτησης της Επιτροπής, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται . Σημειώνεται ότι
από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις
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Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης Υπογραφή
Σύμβασης - Εγγυήσεις
1. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο
της ποσότητας των ειδών.
2. Μετά την διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης και την αξιολόγησή τους από την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και τη
σχετική πρότασή της γίνεται η κατακύρωση οριστική από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και
κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση στον προμηθευτή.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης, που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης,
αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες , που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές(ΠΔ 118/2007 άρθρο 21 παρ. β) .
4. Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών με εισήγησή της μπορεί να προτείνει,
κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για
μεγαλύτερη ποσότητα το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια
ειδών και β) για μικρότερη ποσότητα το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
5. Σε περίπτωση επαύξησης της προς προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
6. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΕΛ.Γ.Α. , η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση .
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να
προσέλθει , ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο . Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος , ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση
του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή
την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς
του ΕΛ.Γ.Α.
7. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη
Το προς προμήθεια είδος
Την τιμή
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Το συμβατικό τίμημα , τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
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Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται
, όπως η προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα
από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελειώνει κανένα απολύτως
δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
8. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
9. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, της παρούσας
10. Ο ΕΛΓ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(ii)
εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii)
εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv)
εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια.
11. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
12. Ο προμηθευτής
στον οποίο
θα κατακυρωθεί
ο διαγωνισμός είναι
υποχρεωμένος
το αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 10%
του συνολικού συμβατικού τιμήματος της προμήθειας , χωρίς Φ.Π.Α. με αόριστο
χρόνο ισχύος
13. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄της παρούσας διακήρυξης.
14. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
εκτέλεση του έργου.
16. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της
σύμβασης δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα
απευθύνεται στον ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
17. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).
ΑΡΘΡΟ 17ο : Τρόπος πληρωμής
1. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού
ΕΛ.Γ.Α.
2. Η καταβολή του τιμήματος στον προμηθευτή θα, γίνεται εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών που είναι :
α.Τιμολόγιο
β.Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που
απασχολεί.
γ.Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του.
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3. Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οπουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσειςεπιβαρύνουν
τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Τρόπος και Χρόνος παράδοσης της προμήθειας
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με έξοδα και
ευθύνη του προμηθευτή.
Προσφορές που αναφέρονται σε χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται.
Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α.
Πικερμίου 3 ΣΠΑΤΑ με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή και αφού ενημερώσει την
υπηρεσία , πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα .
Παράταση του χρόνου τούτου δύναται να χορηγηθεί ύστερα από σχετική αίτηση του
προμηθευτή προς τον ΕΛ.Γ.Α. εγγράφως εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν
ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν τούτο.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή
ολόκληρης της ποσότητας και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 19ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και η
προμήθεια δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους , τότε ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα
καθυστέρησης ποσοστό , όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση
της προμήθειας.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20
του ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή
από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Λοιποί όροι
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1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας , ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο
,των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21ο : Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία , την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 22ο: Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α.

Ανήκει στη διακήρυξη 8557/2011
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σαράντα χιλιάδες (40.000) τεμάχια «Πλαστικά
περικαλύμματα δηλώσεων ζημίας Φυτικής Παραγωγής».
Κάθε τεμάχιο αποτελείται από δύο φύλλα των ιδίων διαστάσεων (16 Χ 9 inch.
περίπου κάθε φύλλο), το πρώτο από ζελατίνη ημιδιαφανή και το δεύτερο από
ημίσκληρο πλαστικό.
Στην κορυφή τα δύο φύλλα θα είναι ενισχυμένα και θα φέρουν το ένα μηχανισμό
συγκράτησης εγγράφων (σιδηρόδρομος), το άλλο εγκοπή κατάλληλη για τοποθέτηση
ετικέττας.
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Το χρώμα, το πάχος και η ποιότητα του πλαστικού, ο μηχανισμός συγκράτησης
εγγράφων, η θέση και το μέγεθος της εγκοπής για την τοποθέτηση της ετικέττας, η
από χαρτί ετικέττα (η οποία θα τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή), η ενίσχυση της
ράχης και η όλη κατασκευή των καλυμμάτων θα είναι σύμφωνα με το δείγμα της
υπηρεσίας.
Δείγματα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Οργανισμού, Μεσογείων 45,
Αθήνα, Γρ. 23 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Τα ως άνω είδη θα είναι συσκευασμένα σε παρτίδες των 100
τεμαχίων κατά τρόπο ώστε να συγκρατούνται στη θέση τους κατά την μεταφορά και
αποθήκευσή τους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Τα είδη θα παραδοθούν με έξοδα και φροντίδα του
προμηθευτή στην Αποθήκη του ΕΛΓΑ Πικερμίου 3 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, μετά από
συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛΓΑ τηλ.210/7490423
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η παράδοση των ποσοτήτων της παραπάνω προμήθειας
θα γίνει σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

1.

Περικάλυμμα
από
πλαστικό

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
Τεμάχια
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

Ανήκει στη διακήρυξη8557/2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ…………………………………………………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
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Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 10 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ………………ΕΥΡΩ……………….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της
Εταιρείας……………………………………..
Δ/νση
………………………………………… για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
………………………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………
σύμφωνα
με
την
υπ΄αριθμ.
…………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α II
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ………………………………………………..…………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
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Μεσογείων 45
115 10 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ……….……
ΕΥΡΩ….……….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της
Εταιρείας…………………………………………………………
Δ/νση
…….………………… ……………………………………………………… για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. σύμβασης ………………………… συνολικής αξίας
……………………………
…………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………. …………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Ανήκει στη Διακήρυξη 8557/2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.
/2011
Για την προμήθεια περικαλυμμάτων από πλαστικό
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
-2011
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 ΑΘΗΝΑ).
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
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1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού κ. Θεόδωρο Σαρρή , δυνάμει του άρθρου 10 του
Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα,
2. Η ………………………… Εταιρεία ………………………
με την επωνυμία
…………….. και τον διακριτικό τίτλο ……………….με Α.Φ.Μ……………της Δ.Ο.Υ.
……………..που εδρεύει ………………..,
νομίμως εκπροσωπούμενη για την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
……………………………..,
κάτοικο…………………….., οδός …………… αριθμός …………, με Α.Δ.Τ.
………………….βάσει του ΦΕΚ……………………………….
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.Του Ν.1790/88 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/88),
2.Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
3.Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
4. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-72007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
6.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
7. Την αριθμ. 16/10-2-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με
την οποία εγκρίθηκε η με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή προμήθεια περικαλυμμάτων από πλαστικό,
8. Toν πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε στις ………………………… ενώπιον της
Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., με βάση την αριθμ.
……………………… διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. , για την για την ανάδειξη προμηθευτή
για την προμήθεια περικαλυμμάτων από πλαστικό και συμμετείχαν σε αυτόν οι
εταιρείες:α)
…………………………
β)
……………………………….γ)…………………………..κ.λ.π.,
9. Την ομόφωνη πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών περί αξιολόγησης
των προσφορών του διαγωνισμού , όπως αυτή διατυπώνεται στο με αριθμ.
………………. πρακτικό της, με την οποία προτείνεται η κατακύρωση του
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρεία ………………………..,
10. Την προσφορά της εταιρείας ………………………………, της οποίας η τεχνική και
οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης,
11. Την αριθμ. ………………………………………..απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ,
περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού για την
ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια περικαλυμμάτων από πλαστικό ,
12. Τη με αριθμ. πρωτ………………………………………. ανακοίνωση κατακύρωσης
της προμήθειας αυτής,
13. Τη με αριθμ. πρωτ. ……………………………απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ,
η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία της Δ/νσης Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α. με τα Α/Α
καταχώρησης……….
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ΠΡΟΪΜΙΟ
Στις ΧΧ-ΧΧ-2011 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ………………………..προκήρυξη
του ΕΛ.Γ.Α., έγινε Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια περικαλυμμάτων από
πλαστικό.
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. εξέδωσε τα αποτελέσματα, που
εγκρίθηκαν με την με αριθμό ……………………………….απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται
παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής για
συντομία «προμηθευτής») και αυτός αναλαμβάνει να προμηθεύσει τον ΕΛ.Γ.Α. με τα
είδη που του κατακυρώθηκαν με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που τις
δέχεται ανεπιφύλακτα:
ΑΡΘΡΟ 1Ο: Είδος – Ποσότητα – Τιμή
Όλα τα είδη που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνα με τη
διακήρυξη και την οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου.
(... ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...)
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ που
βαρύνει
το είδος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας ,
μεταφοράς και αποθήκευσης των ειδών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους
αρμοδίους υπαλλήλους των Υποκ/των του ΕΛ.Γ.Α. και της Κεντρικής Διοίκησης , οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση
των ειδών, στους υπεύθυνους για την παραλαβή από την πλευρά του ΕΛ.Γ.Α.
Οι κρατήσεις επί της συμβατικής αξίας των ειδών 0,25% υπέρ Δημοσίου και 0,30%
υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Γεν. Γραμματείας του Υπουργείου
Οικονομία, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αναλογούντος επ’ αυτών
χαρτοσήμου βαρύνουν τον προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. …………….διακήρυξης του ΕΛ.Γ.Α., οι
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 , του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. κατά το
μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και η προσφορά
της εταιρείας.
Αρθρο 2Ο
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
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Τα είδη θα παραδοθούν, με έξοδα και φροντίδα του προμηθευτή στην Αποθήκη του
ΕΛ.Γ.Α. , Πικερμίου 3 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Η προθεσμία εντός της οποίας θα γίνει η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης .
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή , το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στον
ΕΛ.Γ.Α. πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 και του Κανονισμού Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. εγγράφως, εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να
δικαιολογούν τούτο.
Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με φροντίδα και έξοδα του
προμηθευτή και αφού ενημερώσει την υπηρεσία , πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον
νωρίτερα .
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή
ολόκληρης της ποσότητας και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Άρθρο 3ο
Πληρωμή
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει ύστερα από την παράδοση και οριστική
παραλαβή της προμήθειας (ποσοτική και ποιοτική) από την Επιτροπή Παραλαβών
του ΕΛ.Γ.Α. και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι :
α.Τιμολόγιο
β.Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που
απασχολεί.
γ.Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του.
Κατά τη διάρκεια
της σύμβασης
ουδεμία αναπροσαρμογή της τιμής των
συμφωνηθέντων γίνεται δεκτή.
Άρθρο 4ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο
προμηθευτής κατέθεσε τη
με αριθμ. ………………………………… εγγυητική
επιστολή της ……………………………………………….., ποσού ……………………….
2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί στην
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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Άρθρο 5ο
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΕΛ.Γ.Α.
Kατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις
του έναντι του ΕΛ.Γ.Α. για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους
όρους της σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
Άρθρο 6ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν θα παραδώσει τα είδη που του ανατέθηκαν
μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το
σύνολο ή ένα μέρος των προμηθευόμενων ειδών ή σε περίπτωση που αθετηθεί
οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.
118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως
εξής:
Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό
0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του
μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Άρθρο 7ο
Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων , στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται .
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία , που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών της
εταιρείας του προμηθευτή.
(2) Πυρκαγιά ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρησης του Αναδόχου.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών.
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής.
4. Ο προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν , προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως του
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σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
5. Μόνο έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛ.Γ.Α. της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο
προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των
εργασιών.
Άρθρο 8ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών , που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό
το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
Άρθρο 9ο
Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 10ο
Λοιποί Όροι
1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» , του
«Κανονισμού Προμηθειών
ΕΛ.Γ.Α (ΦΕΚ 2302/Β/31-12-99)» των οποίων ο
προμηθευτής έχει πλήρη γνώση , καθώς και τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμ.
………………………….. διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. και στην προσφορά του προμηθευτή
, ισχύουν και διέπουν την παρούσα σύμβαση και αποτελούν όρους αυτής για κάθε
θέμα που δε συμφωνήθηκε ειδικότερα κατά τα προηγούμενα άρθρα.
2. Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά έγγραφα του
διαγωνισμού , των οποίων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και συμφωνεί.
3. Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και
αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού
μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο εγγυάται την
εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και
επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα , θεωρούν
τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι , συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε
τρία
(3)
πρωτότυπα, και αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους
συμβαλλόμενους , από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στον ΕΛ.Γ.Α. και το άλλο έλαβε
ο προμηθευτής .
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