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Θεσσαλονίκη   9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:469669(10823)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση  του  έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ  ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ “ΑΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΟ ΤΕΚΝΟ”» 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.4071/2012  “Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/τ' Α΄/11-4-2012)  

3. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014

4. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014)

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )

6. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  (Αρ.  Φ.  112/  τ.  Α'  /13-7-2010),  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν.  4210/2013,
άρθρο 23 παρ. 4.

8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
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9. Το  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α’  161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)

10. Το Π.Δ.80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

11. Το  Π.Δ.28/2015  (Φ.Ε.Κ 34/τ.Α/23-5-2015)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»

12. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Π.Δ.  133/2010  (Φ.Ε.Κ.
226/τ. Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30-12-2016)

13. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400/τ.Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση των
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α.
των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

14. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ /τ.Β΄/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

15. Την αριθμ. 252/5-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί
έγκρισης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2017

16. Το  αριθμ.  532/03-10-2017 πρωτογενές  αίτημα  με  ΑΔΑΜ:  17REQ002037701  του  Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

17. Την αριθμ. πρωτ 412698(9617)/27-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  ΑΔΑ:  6Ψ3Μ7ΛΛ-
ΕΒΗ ΑΔΑΜ:17REQ002157581, και A/A 3219 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής
Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. –  Κ.Α.Ε. 02.21.01.721.0843.α.01 - -002486-7 (καταχωρήθηκε με  α/α 3044
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής
Διαχείρισης της Π.Κ.Μ.)

18. Την αριθμ. Οικ. 30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017)

     Ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να προβεί  σε διαδικασία  απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του

Ν.4412/2016 για  την  ανάθεση  της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ  ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΥΠΑΘΟΥΣ  ΟΜΟΔΑΣ

“ΑΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΟ ΤΕΚΝΟ” , με κ  ριτήριο   αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του  Ν.4412/2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης

συνολικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των  Τεσσάρων  Χιλιάδων   Επτακοσίων  Δώδεκα  (4.712,00€)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.800,00€ άνευ Φ.Π.Α.).
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    Η παρούσα  Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων

νομικών  προσώπων και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

   Τα προς προμήθεια είδη είναι :  200.000 κουπόνια σε μπλόκ των πενήντα (50) , διαστάσεων 15*5,8

εκατοαστών τα οποία θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες

1. Μακέτα

2. Δοκίμια

3. Μοντάζ

4. 3χρωμη εκτύπωση μίας (1) όψης σε χαρτί VELVET SAPPI MAGNO SATIN 150gr

5. Βερνίκι  ασφαλείας  διαφανές με  υδατογράφημα του *συνημμένου λογότυπου της Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας , το οποίο δεν θα αντιγράφεται , δεν θα σκανάρεται και δεν θα φωτό-αντιγράφεται.

6. Διπλή αρίθμηση ( στο κουπόνι και στο στέλεχος)

7. Περφορέ

8. Βιβλιοδεσία με καρφίτσα στο στέλεχος

9. Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια και παράδοση

10. Το κάθε κουπόνι θα έχει ονομαστική αξία 1,00 ευρώ η οποία θα αναγράφεται επ’ αυτού

                                           

*Συνημμένο στη παρούσα πρόσκληση                            

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η  συνολική  διάρκεια  του  έργου  αφορά  το  χρονικό  διάστημα  ,από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  έως  και  15

ημερολογιακές ημέρες για την  παραλαβή ολόκληρου του έργου όπως ορίζει ο ν.4412/2016 άρθρο 206. 

                                            

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων  Επτακοσίων

Δώδεκα  (4.712,00€)   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.800,00€ άνευ Φ.Π.Α.),  CPV: [30199750],  η

οποία  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Π.Κ.Μ.  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  τον  ΚΑΕ

02.21.01.721.0843.α.01.- ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) –

002486-7.

   Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβάλλεται  μετά την παράδοση των υλικών  και  τη σύνταξη του αντίστοιχου

πρωτοκόλλου  παραλαβής  (όπως  ορίζεται  στο  ν.4412/2016  άρθο209  παρ.3  για  αγαθά  και  άρθρο219  παρ.5  για

υπηρεσίες),  κατόπιν  προσκόμισης  των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις  ,  αφού

πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις.

   Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά.  Ο  Ανάδοχος

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές

άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον

βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις
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κείμενες διατάξεις. Η προθεσμίες πληρωμών των τιμολογίων υπάγεται στις διατάξεις του ν.4152/2013 Άρθρο1 παρ.ζ

‘Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγίας  2011/7  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές’ .

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας

για  τον  Ευρωπαϊκό  Οικονομικό  Χώρο  ή  στα  κράτη  –  μέλη  που  έχουν  κυρώσει  τη  Συμφωνία  περί  Δημοσίων

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ

139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές

συμφωνίες με την ΕΕ.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ  ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΥΠΑΘΟΥΣ

ΟΜΑΔΑΣ “ΑΠΡΟΣΤΑΥΤΕΤΟ ΤΕΚΝΟ”» και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,ο

εν λόγω φάκελος θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους σφραγισμένους ανεξάρτητους ,(2) δύο υποφακέλους με τους

κατωτέρω τίτλους: 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )  

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» , ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος .

   Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 

α) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.

β)* Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους  δεν έχουν καταδικαστεί   με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

γ)* Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.

δ)  Λοιπά δικαιολογητικά 

   Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με

την  προσφορά  υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση ή

κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

  Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρίας στο
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ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε. , τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές ΙΚΕ , τις Ομόρυθμες

Ο.Ε. και Ετερόρρυθμες Εταιρίες Ε.Ε. :

 Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου – κωδικοποιημένου καταστατικού στο  ΦΕΚ ή

στο ΓΕΜΗ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  ή σχετική εκτύπωση από το

μητρώο  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ.
   Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα , όλες οι σχετικές

τροποποιήσεις των καταστατικών , το/α πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος , δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.) , τυχόν τρίτοι , στους οποίους έχει

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς και η θειτεία του/ων ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου

εκπροσώπου. 

   Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

   α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων

ή των ακριβών αντιγράφων τους και

   β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

  *Σημειώνεται ότι  για τα δικαιολογητικά (β) και (γ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή,

μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν

τελεί  υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και  στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης.

  Η παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: 

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (O.E.  και  Ε.Ε.)  και

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και  όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ

Β. Υποφάκελο  ς «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  , ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος .

   Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

   Η  Οικονομική  προσφορά των  υποψηφίων  θα  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που  ακολουθεί  και  θα

περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς  και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

      Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

  Σε  περίπτωση  που  η  οικονομική  προσφορά  υπερβαίνει  την  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ,  η  προσφορά  του

συμμετέχοντα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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    Φόροι, Φ.Π.Α., κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων, 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.

   Προσφορά που θα υπερβαίνει  την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Στην

περίπτωση  ιδιαίτερα  χαμηλών  οικονομικών  προσφορών  δύνανται  να  ζητηθούν  εγγράφως  οι  όποιες  πρόσθετες

διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή

μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.        

6. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   Ο υποψήφιος  ανάδοχος  µε την προσφορά του δεσμεύεται  να παράσχει  τα προς  προς προμήθεια είδη στον

προδιαγεγραμμένο  χρόνο  και  στην  ποιότητα  και  επίπεδο  σύμφωνα  µε  την  προσφορά  του  και  τους  όρους  της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες, από την επόμενη

της διενέργειας του διαγωνισμού.

 2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  διακήρυξη  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

  3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτα-

το όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από της  παρούσας πρόσκλησης.

                                          9.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ              

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016)

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Με  την  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς,  θα   αποσφραγισθεί  αρχικά   ο  υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και  στη συνέχεια θα δοκιμαστούν τα δείγματα. Για όσες

προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς   τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  και  ως προς  τα δείγματα,  όπου

απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών».

   Ως  ανάδοχος/οι αναδεικνύεται ο/οι προσφέρων/οντες τη χαμηλότερη τιμή .

11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

    Η παράδοση της συνολικής ποσότητας θα γίνει άπαξ με ημερομηνία παραγγελίας την ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης. Παραδοτέα η συνολική ποσότητα είναι εντός 15 ημερολογιακών ημερών στο χώρο που θα υποδείξει η

αναθέτουσα αρχή.  Η εκτέλεση της  σύμβασης θα  παρακολουθείται  από  αρμόδια  Επιτροπή Παρακολούθησης  και

Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώσει  την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των υλικών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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  Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), με την προυπόθεση ότι θα περιέλθει και θα πρωτοκολληθεί

μέχρι τις  15–11-2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας  Βασιλίσσης  Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη , με δική τους ευθύνη. 

  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και

ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  Προσφορές που θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο μετά την

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστέφονται. 

   Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα

µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η αποσφράγιση των προσφορών θα

πραγματοποιηθεί  δημόσια  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα,  16-11-2017  στις  10:00  π.μ.  παρουσία  των

συμμετεχόντων, εφόσον το επιθυμούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Για  περαιτέρω  πληροφορίες   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλ.  2313  319-140  ,  Τμήμα

Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., αρμόδιος υπάλληλος: Κ.Κωνσταντινίδου.
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