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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι η προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και
αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, που θα καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου
με τίτλο «WET_AID - Protection of human life and environmental health through sustainable
management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav
Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013), και ειδικότερα της Δράσης 3.4
«Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών για την υγεία και εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές
της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Pilot application of health
and impact assessment techniques in greek and FYROM protected areas)», του Πακέτου Εργασίας 3
«Αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων (Risk and impact assessment)».
Ο κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου είναι η προστασία του υδατικού και χερσαίου περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας των περιοχών δοκιμής/σωμάτων νερού, του τοπικού πληθυσμού τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μέσω διαχείρισης υδάτινων
και χερσαίων οικοσυστημάτων.
Ειδικοί στόχοι του Έργου είναι:
•

η εφαρμογή δράσεων ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης του νερού των περιοχών

δοκιμής του έργου (Ελλάδα και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και να διενεργήσει
εκ των υστέρων περιβαλλοντική αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος
•

η ανάπτυξη κοινών πρότυπων μεθοδολογίας για τη διαχείριση των υδάτινων και χερσαίων

οικοσυστημάτων στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
•

η αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα ποιότητας

και ποσότητας των υδάτων και πρακτικών χρήσης γης και να αυξηθεί η προστασία της δημόσιας υγείας
από περιβαλλοντικούς κινδύνους
•

η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών / φορέων και η δημιουργία δεσμών

για μελλοντική συνεργασία
Εταίροι του Έργου είναι:
•

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος),
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•

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food (Σκόπια,

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας),
•

Δήμος Βόλβης,

•

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος,

Το έργο έχει διάρκεια 25 μήνες και συγχρηματοδοτείται – για την ελληνική πλευρά - κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

1.2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ

Η προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου αφορά στη Δράση
3.4 «Πιλοτική εφαρμογή τεχνικών για την υγεία και εκτίμηση των επιπτώσεων σε προστατευόμενες
περιοχές της Ελλάδος και της Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Pilot application of
health and impact assessment techniques in greek and FYROM protected areas)» του Ευρωπαϊκού
Έργου «WET_AID - Protection of human life and environmental health through sustainable management
of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών αναλύονται στη συνέχεια.
1.2.1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΔΡΑΣΗ 3.4

Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι ποσότητες των υπό προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών
και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου της Δράσης 3.4, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
Τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και
πεδίου - Δράση 3.4
Α/α

ΕΙΔΟΣ

1

Σφαιρική φιάλη δίλαιμη, 2 λίτρων με σπείρωμα GL32 (ανοχής τάσεων)

2

Σφαιρική φιάλη δίλαιμη, 4λίτρων με σπείρωμα GL32 στον πάτο και ευρύ- λαιμο
εσμύρισμα NS 60/46 στο πάνω μέρος

3

Διπλός βιδωτός αντάπτορας GL32, ενώσεως των δύο φιαλών, με σίτα ανοξείδωτη,
συγκράτησης υλικών

4

Ψυκτήρας ειδικού τύπου (μικτός), με σπείρες και φούσκες υψηλής ψύξεως με
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Ποσότητα
1
1

1
1
4

εσμύρισμα σφαιρικό S38, βιδωτή θήκη θερμομέτρου GL14 και βαλβίδα εκτονώσεως
πίεσης έως 8 λίτρων φιάλη
5

Γέφυρα σύνδεσης φιάλης με ψυκτήρα για παράλληλο σύστημα με εσμύρισμα NS 60
ευρύλαιμο και σφαιρικό αποφυγής τάσεων S38

6

Γυάλινη συσκευή Dean stark 10ml, με επανακυκλοφόρηση νερού και στρόφιγγα
P.T.F. και με εσμύρισμα σφαιρικό S 38 αποφυγής τάσεων (ακαμψίας)

7

Αντάπτορας ενώσεως από GL 32 σπείρωμα σε NS 60 εσμύρισμα για προσαρμογή
του dean stark στην προυπάρχουσα φιάλη ατμού

1

1

1

8

Μεταλλικός σύνδεσμος για σφαιρικά εσμυρίσματα S38

1

9

Πλαστικοί σύνδεσμοι NS

2

10

Λάστιχο καθαρής εύκαμπτης σιλικόνης (4 μέτρα)

1

11

Στατό στήριξης 12mm dia.με βάση 7kg, 150 cm (βαρέως τύπου)

1

12

Λαβίδες με διπλοκοχλίες (κομπλέ)

3

13

SOXLET φιάλη 500 ml

1

14

SOXLET φιάλη 100 ml

1

15

Έμβολο σφραγίσματος Piston Seal (Κίτρινο) LC-20AD/B OEM: 228-32628-00

1

16

Φίλτρο διαλύτη Solvent Filter UHMWPE 1/8 10μm

2

17

Στήλη HPLC- IC YK-421 4,6 x 125mm

1

18

Στήλη HPLC- IC YK-G 10 x 4,6

1

19

Στήλη HPLC- IC SI-90 4E(PEEK) 4 x 250mm

1

20

Στήλη HPLC- IC SI-90G (PEEK) 10 x 4,6

1

21

Standard glass microfiber extraction thimbles, 35 x 150 mm

5

22

Standard glass microfiber extraction thimbles, 43 x 123 mm

5

23

Short Thread Vial 9mm 2ml (12x32mm) Clear, πακέτο των 100

1

24

Short Thread Cap Blue 9mm, Silicone/Red PTFE Septa, πακέτο των 100

1

25

Septa 20mm, Silicone White/PTFE Beige, πακέτο των 1000

1

26

Standard THGA Graphite Tubes PK/25

1

27

Πρότυπο διάλυμα ταχείας βαθμονόμησης για πολυαισθητήρα Aquaread

1

28

Κωνικές φιάλες 250ml

10

29

Ποτήρια Ζέσεως 100ml

10
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30

FeSO47H2O αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 500gr

2

31

(Na3PO4)6 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

1

32

Na2CO3 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

1

33

Διάλυμα Ferroin (100ml)

1

34

K2Cr2O7 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

1

35

Διάλυμα Αμμωνίου 25% GR για ανάλυση

1

36

Διάλυμα Όξινου Ανθρακικού Αμμωνίου κατάλληλο για χρήση ως excipient

1

37

Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος C (HCL) 1N titripur

1

38

Πρότυπο Διάλυμα ανιόντων για τη βαθμονόμηση Ιοντικού Χρωματογράφου, 250 ml

1

39

Πρότυπο Διάλυμα κατιόντων για τη βαθμονόμηση Ιοντικού Χρωματογράφου, 250 ml

1

40

Λαβίδα μικρή για κάψουλες

1

41

Θερμόμετρο εργαστηρίου-υδραργύρου εώς 50 °C

1

42

Θερμόμετρο εργαστηρίου-υδραργύρου έως 100 °C

1

43

Φούσκα για πιπέτες

5

44

Μάσκες εργαστηρίου σωματιδίων μιας χρήσεως

5

45

Πλαστικές σακούλες δειγμάτων 200x300 σε πακέτα των 500

5

46

Πλαστικές σακούλες δειγμάτων 200x330 σε πακέτα των 500

5

47

Διηθητικά χαρτιά Poresize 2to3 μm, Ø125mm

10

48

Μαγνήτες ανάδευσης για μαγνητικό αναδευτήρα (3-4 cm)

10

49

Γάντια εξεταστικά από φυσικό Latex χωρίς πούδρα μεγέθη L, σε συσκευασία 100 τμχ

10

50

Υγρός Αντισάπων για καθαρισμό χεριών με δοσομετρική αντλία, 1 lt

5

51

Πλαστικά μπουκάλια των 250ml

200

52

Μπαταρίες Li, RTU του οίκου ADCON

12

1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια πρότυπα διαλύματα, υλικά και αναλώσιμα
εργαστηρίου και πεδίου στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18,
Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς).
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1.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια του έργου θα είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα παραπάνω αναλώσιμα.
1.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δέκα τριών χιλιάδων οκτώ ευρώ και δέκα τριών
λεπτών (13.008,13 €), πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσό δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και
ογδόντα επτά λεπτών (2.991,87 €).
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του
έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το παρόν Έργο χρηματοδοτείται – για την ελληνική πλευρά - κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

2.
2.1.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που
έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ
των ανωτέρω χωρών,
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Δευτέρα 18
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Απριλίου 2016, και μέχρι τις 15:00 μ.μ., με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια
προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «WET_AID - Protection of human life and environmental health
through sustainable management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 20072013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme”
2007-2013) (Δράση 3.4) », κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ..
Απαγορεύεται, επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών, η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού
προσώπου σε περισσότερες από μία προσφορές.
Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του παραπάνω έργου. Όσες προσφορές αναφέρονται
σε τμήμα του έργου, απορρίπτονται.
Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του ενιαίου φακέλου της προσφοράς.
Στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται σε τρεις (3) ξεχωριστούς
υποφακέλους τα ακόλουθα:
α) σε έναν φάκελο τα δικαιολογητικά/ αποδεικτικά/ υπεύθυνες δηλώσεις,
β) σε άλλον φάκελο η ανάλυση που αφορά στην τεχνική ικανότητα, και
γ) σε τρίτο φάκελο η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.
Σημειώνεται ότι όλα τα φύλλα του πρωτοτύπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένα και σφραγισμένα από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.

2.2.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν δικαιούνται Συμμετοχής όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
2. Όσοι βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

8

3. Αυτοί εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που
προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
4. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
5. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους με βάση απόφαση
που έχει ισχύ δεδικασμένου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ή
παράλειψης υποβολής των ζητούμενων πληροφοριών.
9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
10. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα
11. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
12. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας.
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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13. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις
14. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

2.3.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για να γίνει αποδεκτή η προσφορά
τους και να μετάσχουν στον διαγωνισμό, είναι τα εξής:


Επιστολή υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Υποψηφίου.



Αντίγραφα των εγγράφων σύστασης (σε περίπτωση εταιρειών)/ της έναρξης επαγγέλματος (σε
περίπτωση φυσικών προσώπων), από όπου να προκύπτει και η εκπροσώπηση του υποψήφιου
Αναδόχου.



Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της
παρούσας.



Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της
παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.



Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.



Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για επιχειρήσεις του εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι
δεν έχει αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή.



Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να
προσκομίσει εξουσιοδότηση, που να του δίνει το δικαίωμα να παραβρεθεί στο διαγωνισμό και να
καταθέσει την προσφορά.

Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής και θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις)».
Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις
πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.
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Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του προμηθευτή που τα υπέβαλε.
2.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»,
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή),
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο
δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει

ότι

ο

υποψήφιος

Ανάδοχος

δεν

έχει

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα

της

υπεξαίρεσης,

απάτης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια

ΝΑΙ

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο
(ΦΕΚ

43

παράγρ.

64/Α’/16.03.2007)

1

του

περί

Π.Δ.

60/2007

προσαρμογής

της

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης

της

πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

ΝΑΙ

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού..
4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν

ΝΑΙ

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν

τελεί

υπό

διαδικασία

θέσης

σε

αναγκαστική

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

ΝΑΙ

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης

της

πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος

Ανάδοχος

θα

δηλώνει

όλους

τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους

ΝΑΙ

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.
8.

Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

ΝΑΙ 1

Κατακύρωσης.

1

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό

με

την

άσκηση

της

επαγγελματικής

του

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,

απάτης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας,

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για

ΝΑΙ

τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ

έξι

(6)

κοινοποίησης

μήνες
της

πριν

από

πρόσκλησης

την

ΝΑΙ

ημερομηνία

υποβολής

των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Α/Α
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται
από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό

ΝΑΙ

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την

ημερομηνία

υποβολής

των

κοινοποίησης
δικαιολογητικών

της

πρόσκλησης

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ

ΝΑΙ

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί

υπό

διαδικασία

θέσης

σε

αναγκαστική

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να

ΝΑΙ

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6.

Πιστοποιητικό

της

αρμόδιας

αρχής

ή

ισοδύναμο

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το

ΝΑΙ

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος

θα

κοινωνικής

δηλώνει

ασφάλισης

όλους
στους

τους
οποίους

ΝΑΙ

οργανισμούς
οφείλει

να

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
8.

Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

ΝΑΙ 2

Κατακύρωσης.

2

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,

απάτης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας,

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα

ΝΑΙ

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1
του Π.Δ.

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/

16.03.2007)

περί

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος

υποχρεούται

να

προσκομίσει

με

τα

ΝΑΙ

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

ΝΑΙ

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν

ΝΑΙ

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
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6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν

τελεί

υπό

διαδικασία

θέσης

σε

αναγκαστική

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

ΝΑΙ

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης

της

πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την

ημερομηνία

υποβολής

των

κοινοποίησης
δικαιολογητικών

της

ΝΑΙ

πρόσκλησης

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η

ΝΑΙ

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να

ΝΑΙ

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
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10.

Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
12.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

ΝΑΙ

Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι συνεταιρισμοί
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από

ΝΑΙ

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007)

περί

προσαρμογής

της

Ελληνικής

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος

υποχρεούται

να

προσκομίσει

με

τα

ΝΑΙ

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

4.

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

ΝΑΙ

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν

τελεί

υπό

διαδικασία

θέσης

σε

αναγκαστική

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί

ΝΑΙ

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης

της

πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την

ημερομηνία

υποβολής

των

κοινοποίησης
δικαιολογητικών

της

ΝΑΙ

πρόσκλησης

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
9.

Πιστοποιητικό

της

αρμόδιας

αρχής

ή

ισοδύναμο

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου /Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η

ΝΑΙ

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
10.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

ΝΑΙ

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.
11.

Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
12.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

NAI

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
13.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

ΝΑΙ 3

Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
Α/Α

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που
δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
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1.

Απόσπασμα ποινικού

μητρώου ή ελλείψει αυτού,

ΝΑΙ

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,

απάτης,

εκβίασης,

πλαστογραφίας,

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών

ΝΑΙ

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Ανάδοχος

υποχρεούται

να

προσκομίσει

με

τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,

ΝΑΙ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

24

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,

ΝΑΙ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της

πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,

ΝΑΙ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,

ΝΑΙ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν

τελεί

υπό

διαδικασία

θέσης

σε

αναγκαστική

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

ΝΑΙ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής

των

δικαιολογητικών

Κατακύρωσης

του

Διαγωνισμού.
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8.

Πιστοποιητικό

της

αρμόδιας

αρχής

ή

ισοδύναμο

ΝΑΙ

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου και το
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση

ΝΑΙ

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
10.

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ΝΑΙ

ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης

υποβολής

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
11.

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την

ΝΑΙ

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
12.

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών

ΝΑΙ

Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι ενώσεις - κοινοπραξίες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο,

ημεδαπό/

αλλοδαπό

νομικό

ΝΑΙ

πρόσωπο,

συνεταιρισμός).
2.3.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής και θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις)»..
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
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1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει
ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

2.4.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού:
 Προφίλ της εταιρείας του υποψήφιου Αναδόχου, με κατάλογο των ελλήνων πελατών του.
 Πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών των αναλωσίμων που θα πρέπει υποχρεωτικά να
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην πιο
πάνω ενότητα.
 Συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I.
 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το χρόνο παράδοσης.
2.5.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει
συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ), με το συνολικό
ποσό σε ευρώ, (χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει
ο υποψήφιος Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.
Επισημαίνεται ότι:
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 Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη
ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
 Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
 Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
 Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής.
 Η συνολική αμοιβή με βάση την προσφορά του Ανάδοχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του,
δεν αναθεωρείται.
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων
πελατών του.
 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία τυχόν αποκλίσεων των
χαρακτηριστικών των αναλωσίμων που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η
προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
 Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18,
Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς).
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών.
Το πρώτο στάδιο αφορά την εκτίμηση σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, με την
αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών.
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν ως προς την
τεχνική τους ικανότητα να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο.
Τέλος θα συνεκτιμηθεί και το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς.
Τα στάδια της αποσφράγισης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές συνεδριάσεις της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, η οποία θα συντάξει και τα
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αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν με φαξ στους συμμετέχοντες (ανά στάδιο
αποσφράγισης) στο διαγωνισμό.
4.1.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β: Κ είναι το συνολικό
κόστος και Β είναι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς.
Το Β προκύπτει ως εξής: Για κάθε προσφορά βαθμολογείται το αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις
της Προκήρυξης, με βάση την Τεχνική Προσφορά. Η βαθμολογία καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Προκήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Προκήρυξης.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολογεί χωριστά κάθε προσφορά που
συμμετέχει στην αξιολόγηση. Ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό.
Το Κ προκύπτει ως εξής: Κ = Κόστος αναλωσίμων + οποιοδήποτε άλλο κόστος βαραίνει την προμήθεια.
Τέλος υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά
φθίνουσα τάξη με βάση τον λόγο Κ/Β.
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αυτός του οποίου η προσφορά θα αναδειχθεί συμφερότερη και προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα αναλάβει την πλήρη εκτέλεση των τεχνικών και μη όρων της παρούσας
προκήρυξης με την υπογραφή της σύμβασης, την οποία θα πρέπει να υπογράψει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του.
6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο επιλεγείς Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο προ της υπογραφής της σύμβασης, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, για την υπογραφή και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,
πρέπει να καλύπτει ποσοστό ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας της
προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης ενεργείται μετά την οριστική παραλαβή, με μέριμνα του
Αναδόχου.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, να
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, ή σε περίπτωση που έχουν
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συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στα
ελληνικά.
Τέλος, πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από το
δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεμία
ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της
εγγύησης.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε Ευρώ και με βάση τις νόμιμες διαδικασίες του Διαβαλκανικού
Κέντρου Περιβάλλοντος.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των αναλωσίμων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων, ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για ασφάλιστρα, φόρους και δασμούς.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική
νομοθεσία.
Τέλος, σημειώνεται ότι η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή
των εγκεκριμένων πιστώσεων του Έργου «WET-AID» στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, και
υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Έργου.
8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η Παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος
(www.i-bec.org -> Νέα και Εκδηλώσεις -> Προκηρύξεις) για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνεται
συμπληρωμένος στις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης του Πίνακα και παρουσιάζονται οι
τεχνικές προδιαγραφές των απαραίτητων αναλωσίμων.
Επεξηγήσεις για τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών
Ο Πίνακας αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί θα συμπληρωθεί από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Επεξήγηση των στηλών του Πίνακα:
α) Στήλη Α/Α:
Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που
περιγράφονται στην επόμενη στήλη.
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για
τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:
Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.
Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
ε) Στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στη στήλη αυτή θα αναγραφούν τυχόν διαφορετικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους, σε
χαρακτηριστικά ή σε ποσότητα.
Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του
Πίνακα, με εξαίρεση τη στήλη παρατηρήσεις, και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι
απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη
συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου
και πεδίου - Δράση 3.4
α/α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(α)

(β)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1.

Σφαιρική φιάλη δίλαιμη, 2 λίτρων με σπείρωμα GL32
(ανοχής τάσεων)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(γ)

(δ)

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ

(ε)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

Σφαιρική φιάλη δίλαιμη, 4λίτρων με σπείρωμα GL32
2.

στον πάτο και ευρύ- λαιμο εσμύρισμα NS 60/46 στο

ΝΑΙ

πάνω μέρος
3.

Διπλός βιδωτός αντάπτορας GL32, ενώσεως των δύο
φιαλών, με σίτα ανοξείδωτη, συγκράτησης υλικών

ΝΑΙ

Ψυκτήρας ειδικού τύπου (μικτός), με σπείρες και
4.

φούσκες υψηλής ψύξεως με εσμύρισμα σφαιρικό S38,
βιδωτή θήκη θερμομέτρου GL14 και βαλβίδα

ΝΑΙ

εκτονώσεως πίεσης έως 8 λίτρων φιάλη
Γέφυρα σύνδεσης φιάλης με ψυκτήρα για παράλληλο
5.

σύστημα με εσμύρισμα NS 60 ευρύλαιμο και σφαιρικό

ΝΑΙ

αποφυγής τάσεων S38
Γυάλινη συσκευή Dean stark 10ml, με
6.

επανακυκλοφόρηση νερού και στρόφιγγα P.T.F. και με

ΝΑΙ

εσμύρισμα σφαιρικό S 38 αποφυγής τάσεων (ακαμψίας)
Αντάπτορας ενώσεως από GL 32 σπείρωμα σε NS 60
7.

εσμύρισμα για προσαρμογή του dean stark στην

ΝΑΙ

προυπάρχουσα φιάλη ατμού
8.

Μεταλλικός σύνδεσμος για σφαιρικά εσμυρίσματα S38

ΝΑΙ

9.

Πλαστικοί σύνδεσμοι NS

ΝΑΙ

10.

Λάστιχο καθαρής εύκαμπτης σιλικόνης (4 μέτρα)

ΝΑΙ
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11.

Στατό στήριξης 12mm dia.με βάση 7kg, 150 cm (βαρέως
τύπου)

ΝΑΙ

12.

Λαβίδες με διπλοκοχλίες (κομπλέ)

ΝΑΙ

13.

SOXLET φιάλη 500 ml

ΝΑΙ

14.

SOXLET φιάλη 100 ml

ΝΑΙ

15.

Έμβολο σφραγίσματος Piston Seal (Κίτρινο) LC-20AD/B
OEM: 228-32628-00

ΝΑΙ

16.

Φίλτρο διαλύτη Solvent Filter UHMWPE 1/8 10μm

ΝΑΙ

17.

Στήλη HPLC- IC YK-421 4,6 x 125mm

ΝΑΙ

18.

Στήλη HPLC- IC YK-G 10 x 4,6

ΝΑΙ

19.

Στήλη HPLC- IC SI-90 4E(PEEK) 4 x 250mm

ΝΑΙ

20.

Στήλη HPLC- IC SI-90G (PEEK) 10 x 4,6

ΝΑΙ

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

Standard glass microfiber extraction thimbles, 35 x 150
mm
Standard glass microfiber extraction thimbles, 43 x 123
mm
Short Thread Vial 9mm 2ml (12x32mm) Clear, πακέτο
των 100
Short Thread Cap Blue 9mm, Silicone/Red PTFE Septa,
πακέτο των 100
Septa 20mm, Silicone White/PTFE Beige, πακέτο των
1000
Standard THGA Graphite Tubes PK/25
Πρότυπο διάλυμα ταχείας βαθμονόμησης για
πολυαισθητήρα Aquaread

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

28.

Κωνικές φιάλες 250ml

ΝΑΙ

29.

Ποτήρια Ζέσεως 100ml

ΝΑΙ

30.

FeSO47H2O αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 500gr

ΝΑΙ

31.

(Na3PO4)6 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

ΝΑΙ

32.

Na2CO3 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

ΝΑΙ

33.

Διάλυμα Ferroin (100ml)

ΝΑΙ
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34.

K2Cr2O7 αναλυτικώς καθαρό συσκευασία 1000gr

ΝΑΙ

35.

Διάλυμα Αμμωνίου 25% GR για ανάλυση

ΝΑΙ

36.

Διάλυμα Όξινου Ανθρακικού Αμμωνίου κατάλληλο για
χρήση ως excipient

37.

Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος C (HCL) 1N titripur

38.

Πρότυπο Διάλυμα ανιόντων για τη βαθμονόμηση
Ιοντικού Χρωματογράφου, 250 ml

39.

Πρότυπο Διάλυμα κατιόντων για τη βαθμονόμηση
Ιοντικού Χρωματογράφου, 250 ml

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

40.

Λαβίδα μικρή για κάψουλες

ΝΑΙ

41.

Θερμόμετρο εργαστηρίου-υδραργύρου εώς 50 °C

ΝΑΙ

42.

Θερμόμετρο εργαστηρίου-υδραργύρου έως 100 °C

ΝΑΙ

43.

Φούσκα για πιπέτες

ΝΑΙ

44.

Μάσκες εργαστηρίου σωματιδίων μιας χρήσεως

ΝΑΙ

45.

Πλαστικές σακούλες δειγμάτων 200x300 σε πακέτα των
500

46.

Πλαστικές σακούλες δειγμάτων 200x330 σε πακέτα των
500

ΝΑΙ
ΝΑΙ

47.

Διηθητικά χαρτιά Poresize 2to3 μm, Ø125mm

ΝΑΙ

48.

Μαγνήτες ανάδευσης για μαγνητικό αναδευτήρα (3-4 cm)

ΝΑΙ

49.

Γάντια εξεταστικά από φυσικό Latex χωρίς πούδρα
μεγέθη L, σε συσκευασία 100 τμχ

50.

Υγρός Αντισάπων για καθαρισμό χεριών με δοσομετρική
αντλία, 1 lt

ΝΑΙ
ΝΑΙ

51.

Πλαστικά μπουκάλια των 250ml

ΝΑΙ

52.

Μπαταρίες Li, RTU του οίκου ADCON

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκό Έργο «WET_AID - Protection of human life and environmental health through sustainable
management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav
Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013)
Προμήθεια προτύπων
διαλυμάτων, υλικών και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ

αναλωσίμων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΠΑ

εργαστηρίου και πεδίου

(τιμές σε Ευρώ)

(τιμές σε Ευρώ)

- Δράση 3.4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(τιμές σε Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αριθμητικώς)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προσφοράς μας, δεν ξεπερνάει το συνολικό προϋπολογισμό του υπό
προκήρυξη έργου και περιλαμβάνει κάθε κόστος μέχρι και την τελική παράδοση του εξοπλισμού στα
γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.............................
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
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