Ναύπλιο, 29 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 16

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 / 29 – 03 – 2021 ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Ι.Σ.Κ.Υ.

για την Προμήθεια
δύο προκατασκευασμένων αιθουσών
διδασκαλίας, για το Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας Δήμου
Ναυπλιέων, ωφελούμενου σχολείου του «Αγγελοπούλειου
Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
“ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ”
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθ. 1/28-1-2021, Θέμα 4ο, πράξη του Δ.Σ του
Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών.
2. Το υπ’ αριθ. 29524/18-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Το υπ’ αριθ. 8/18-02-2021 έγγραφο του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., προς το Δήμο
Ναυπλιέων.
4. Το υπ’ αριθ. 2294/23-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ναυπλιέων.
5. Το Π.Δ. 484/28-06-1976 – ΦΕΚ 174 /1976/τ. Α΄, (Περί εγκρίσεως,
συστάσεως
κοινωφελούς Ιδρύματος υπό
την Επωνυμίαν : «Αγγελοπούλειον Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και
Υποτροφιών» και κυρώσεως του οργανισμού αυτού).
6. Το Ν. 4182/2013, άρθρο 45, (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις).
7. Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών - προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ .
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Πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια δύο (2) Προκάτ Αιθουσών (ελαφράς λυόμενης προκατασκευής) για
το Δημοτικό Σχολείο
Νέας Τίρυνθας, του Δήμου

Ναυπλιέων, συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ ΑΕ (Οργανισμός
Σχολικών Κτηρίων ΑΕ) .
Κωδικός Προϋπολογισμού : Κατασκευή / Επισκευή / Συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων.
Συνολικός
Προϋπολογισμός
Κωδικού
:
100.000,00
€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ημερομηνία Διενέργειας : Δευτέρα, 10/05/2021 και ώρα 11:00
Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς
προμήθεια αιθουσών.
Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Οδός: ΑΜΥΜΩΝΗΣ 7Β - 3ος ΟΡΟΦΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ.
Ταχ.Κωδ.: 211 00
Τηλ. : Προέδρου : 6932359646 (Δημήτρη Ορφανού)
.
Εξειδικευμένου μέλους Δ.Σ. : 6974424552 (Κωνσταντίνας Καχριμάνη)
.
Γραμματειακής Υποστήριξης : 6980302020 (Δημήτρη Σίδερη)
.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@aggelopouleio.gr
.
Αρμόδιο μέλος Δ.Σ. του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., για πληροφορίες : Κωνσταντίνα
Καχριμάνη
Άρθρο 2
Περιγραφή προμήθειας - Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ορίστηκε στο ποσό των 38.709,68 ευρώ και
επιπλέον Φ.Π.Α. 24%,
9.290,32 ευρώ, δηλαδή σύνολο 48.000,00 ευρώ.
.
Αναλυτικά : Προμήθεια Δύο (2)
αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για το Δημοτικό Σχολείο Νέας
Τίρυνθας, του Δήμου Ναυπλιέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες
στέγασης των μαθητών του προαναφερόμενου σχολείου, που προέκυψαν από
την λειτουργική προαγωγή του σχολείου αυτού σε εξαθέσιο και από την
οργανική
του
προαγωγή
σε
πενταθέσιο.
.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του
“Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών” και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2021 και
συγκεκριμένα τον Κωδικό : Κατασκευή / Επισκευή / Συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων.
.
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 3
Συμβατικά Τεύχη.
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της
προμήθειας είναι τα εξής:
α) Διακήρυξη.
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προϋπολογισμός Μελέτης.
δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Τεχνικές Προδιαγραφές.
Άρθρο 4
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αργολίδας (διεύθυνση : Αμυμώνης 7β - 3 ος όροφος – 211 00
Ναύπλιο), τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από την επιτροπή διενέργειας που
έχει οριστεί από το Δ.Σ. του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., για το συγκεκριμένο μειοδοτικό
διαγωνισμό.
Ώρα
.
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η
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Οι προσφορές, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID 19,
υποβάλλονται αποκλειστικά με courier στην έδρα του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αμυμώνης 7Β - 3ος
όροφος – Τ.Κ. 213 00 – Ναύπλιο Αργολίδας).
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής : Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 .
Με την αποστολή της προσφοράς, είναι απαραίτητη η αποστολή ηλεκτρονικά
της
απόδειξης
κατάθεσης
του
courier
και
στα
δύο
email:
info@aggelopouleio.gr
και
siderisd@otenet.gr
(αφενός για να
διασταυρώσουμε την εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς, αποδεικνυόμενη
από την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στην απόδειξη και αφετέρου,
σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης της προσφοράς από το courier, να την
αναζητήσουμε).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα μας γνωστοποιηθούν με
τον προαναφερόμενο τρόπο (αποστολή emails), ώστε να τις αναζητήσουμε, σε
περίπτωση που παραληφθούν μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δε θα
λαμβάνονται υπόψη, δε θα ανοίγονται και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες
Προσφορές τέλος, που κατατίθενται εκπρόθεσμα (σύμφωνα με την απόδειξη
κατάθεσης στα courier), δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 5
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
.
α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),
,
β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),
),
γ.
Νομικά
πρόσωπα
(ημεδαπά
ή
αλλοδαπά),
,
δ.
Συνεταιρισμοί,
,
ε. Ενώσεις .προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι …οποίοι
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής
διαδικασίας, και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου
της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους
και διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας
Διακήρυξης.
Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον
προϋποθέσεις:
α) Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό
συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το
ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο
πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
β) Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου
της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν
υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει
υποχρεωτικά – (μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) - πριν
την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη
σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπρόσωπους των
κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ’
ελάχιστον θα διατυπώνονται:
•
ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την
Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με
τη συγκεκριμένη προμήθεια,
• η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα
φυσικά πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, τα
ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και
φυσικών προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του
δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών.

2.
Καταλληλόλητα
δραστηριότητας :

για
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επαγγελματικής

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης
προμηθευτών (ή Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω
επαγγελματικά προσόντα:
Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο (ήτοι εάν ο συμμετέχων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εάν ο συμμετέχων δεν
είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα της χώρας
εγκατάστασης του), για προμήθεια (πώληση / μεταπώληση προς τρίτους) των
προς προμήθεια ειδών, ανάλογα το τμήμα του Διαγωνισμού που υποβάλλει
προσφορά.
Άρθρο 6
Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης
οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης , ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο η έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και – προκειμένου περί
αλλοδαπών- να βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Εάν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν
αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
Άρθρο 7
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα
με το άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα
σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά,
τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ “ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ”
ΥΠΟΨH : ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16/29-03-2021
ΤΟΥ “ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ”
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 10 / 05 /2021
“ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ή ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ”
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,
τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», ό οποίος θα περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του
άρθρου 8 της παρούσης διακήρυξης.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο
οποίος θα περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 8 της
παρούσας διακήρυξης.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου προσφοράς.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης καθώς και εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
τοποθετούνται:
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του άρθρου 5,6 της παρούσης διακήρυξης
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (Παράρτημα Α).
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το
ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από
τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο
ΤΕΥΔ) .
Β) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Μέσα
στο φάκελο θα περιέχεται:
- Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας που θα
ισχύει για τρία (3) χρόνια από τον χρόνο παράδοσης o οποίος δεν θα
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η
εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τυχόν βλάβες ή αστοχίες που θα
οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή και θα υποχρεούται στην επισκευή
ή στην αντικατάσταση των υλικών με άλλο καλύτερης ποιότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Χανίων και θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ ΑΕ
(Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ) που επισυνάπτονται.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι αν ανακηρυχτεί μειοδότης θα καταθέσει πριν την
υπογραφή της σύμβασης πλήρεις και αναλυτικές μελέτες των μονάδων
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ,
ΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ,
ΜΕΛΕΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ,
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ), σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ) που
επισυνάπτονται, υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές μηχανικούς.
- Πιστοποιητικό πυραντοχής των panels τουλάχιστον 30 λεπτών από
οργανισμό – εταιρία πιστοποίησης διαπιστευμένο στο Ε.ΣΥ.Δ. ή στον
αντίστοιχο κρατικό φορέα διαπίστευσης της χώρας εγκατάστασης του,
συνοδευόμενο από ανάλογη βεβαίωση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τοποθετήσει σε κάθε αίθουσα αν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, χωρίς επιπλέον χρέωση, ένα (1) επίτοιχο κλιματιστικό
διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter», τουλάχιστον 16.000 Btu/h στην
ψύξη, αντί των θερμοπομπών - convectors που απαιτούνται.
Άρθρο

9

Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών.
1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων ειδών και
όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη,
εκτός του Φ.Π.Α.
Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις
χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων
φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση, πλην του Φ.Π.Α. ο
οποίος βαρύνει το “Αγγελοπούλειο
Ίδρυμα
Σχολικών
Κτιρίων
και
Υποτροφιών”.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο - επιφυλάξεις ή
τροποποιήσεις ή ουσιώδεις αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας
διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισμού δεν γίνονται
δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονομικής προσφοράς του ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της
προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε
και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και
ειδικές συνθήκες της υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία αυτής.
Άρθρο 10
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα
εκατό είκοσι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 11
Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού
χαρακτήρα
η
γνωστοποίηση
των
οποίων
στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση
θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδος, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Άρθρο 13
Γλώσσα.
1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η ελληνική.

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη
συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις
και σαφείς σε όλα τους τα
σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι
δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα.
3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη
γλώσσα (εκτός ISO, διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια) γίνονται δεκτά
εφόσον:
α) Φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου
απαιτείται.
β) Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που γίνεται
είτε από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από
την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προέλευση του εγγράφου στην
Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας
και 53 Κώδικα περί δικηγόρων.
4. Οι τυχόν δε ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε
περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι
μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της
προσφοράς.
5. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα
των φορέων προμήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική. Επίσης, κάθε
αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα γίνεται στη
ελληνική γλώσσα.
6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας των ενδιαφερομένων, των
προσφερόντων και του προμηθευτή διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την
επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Υπηρεσία που
διενεργεί τον Διαγωνισμό, με την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη
και δαπάνη.
Άρθρο 14
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη- Κατακύρωση
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής",
"Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος
των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά

συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν
αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο
(εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv
προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον
έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση
σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων
αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των
στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,
γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.
Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής, επικυρώνονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Σε περίπτωση
μοναδικού υποψήφιου, τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω σταδίων (έλεγχος
δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και έλεγχος οικονομικής προσφοράς)
μπορούν να επικυρωθούν από μία απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

2. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και των εγγράφων.
3. Κατακύρωση - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Πρόσκληση
για υπογραφή σύμβασης.
α) Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προσωρινού αναδόχου,
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει
τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
.
ii) αν δεν υποβληθούν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
.
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την
παρούσα διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
β) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού, την επικύρωσή του από το Δ.Σ. του “Αγγελοπούλειου Ιδρύματος
Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών” και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(εποπτεύουσα αρχή), για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας.

γ) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(εποπτεύουσα αρχή), είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
δ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ένστασης, ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 15 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται
να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συμφωνητικού, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
ε) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 15
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας
που θα του ορισθεί - η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών- από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των παρακάτω
δικαιολογητικών, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο
όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-

οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ),

-

οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),
σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά
στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία
από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει
το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος,
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του
τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει
αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ,
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ,
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει
εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή
Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται
ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης
(ώστε να προκύπτει και η γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ανά
περίπτωση
είτε συντρέχουν
στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα
(προσφέροντα) οι κατά νόμο - Διακήρυξη απαιτούμενες προϋποθέσεις, είτε δε
συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο
- Διακήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι αποκλεισμού του.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα
υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι
απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που
προηγούνται του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσης.
στ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), θα
προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος : Τα
φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο
κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ, το τελευταίο καταστατικό
θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν
τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα
ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει
νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν
ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την
υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη
νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο
των απαιτούμενων της παρούσας Διακήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων
προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/
26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και
τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση.
Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων,
συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος
υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που
ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.
Άρθρο 16

Ενστάσεις
1. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. του “Αγγελοπούλειου Ιδρύματος
Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών”, το οποίο αποφασίζει, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
2. Κατά της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. του “Αγγελοπούλειου
Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών”, το οποίο αποφασίζει, ύστερα
από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Άρθρο 17
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας,
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον
ΦΠΑ εφόσον η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή ανώτερης των 20.000,00 €.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α/147/8-8-2016).
2. Η αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη
της (ΣΔΣ) Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και
από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Άρθρο 18
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης.
1. Οι δύο (2) σχολικές αίθουσες ελαφράς λυόμενης προκατασκευής θα
παραδοθούν και θα τοποθετηθούν μέσα σε (1) ένα μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, του
Δήμου Ναυπλιέων.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την
αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 10 ημερών
μετά από την παράδοση και τοποθέτηση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει
οπουδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ή τιμολόγιο θεωρήσει απαραίτητο
καθώς και να επισκεφτεί τους χώρους κατασκευής των ειδών προκειμένου να
διαπιστώσει την τήρηση της τεχνικής προδιαγραφής του ΟΣΚ.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του “Αγγελοπούλειου
Ιδρύματος
Σχολικών
Κτιρίων
και
Υποτροφιών” να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του
συμβατικού χρόνου.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του
“Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών” για την
ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει και να τοποθετήσει τις
αίθουσες , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Άρθρο 19
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρωθεί στον ανάδοχο, σε κατάθεση
Τραπεζικού Λογαριασμού που θα δηλώσει, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και
το πρωτόκολλο παραλαβής που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος
υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα
σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου
μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των
απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον
δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος και η
έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (εποπτεύουσα αρχή).
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά
περίπτωση νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου
πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013
"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 20

Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
α) Του
Π.Δ. 484/28-06-1976 – ΦΕΚ 174 /1976/τ. Α΄, (Περί εγκρίσεως,
συστάσεως
.
κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την
Επωνυμίαν : «Αγγελοπούλειον Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων .
και Υποτροφιών»
και κυρώσεως του οργανισμού αυτού).
β) Του Ν. 4182/2013,
σχολαζουσών

άρθρο

45,
.

(Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις).

γ) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή .
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
Άρθρο 21
Δημοσιότητα - Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του
“Αγγελοπούλειου
Ιδρύματος
Σχολικών
Κτιρίων
και
Υποτροφιών”
(aggelopouleio.gr), με ευθύνη του Διοικητικού του Συμβουλίου και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών με ευθύνη της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (εποπτεύουσας αρχής).
Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί σε μία (1) Εφημερίδα
Πανελλαδικής Κυκλοφορίας και στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

