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Τηλέφωνο : 2313 319673

Fax : 2313 319902
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E-mail : K.Stamatis@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 260994(6472)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για ενοικίαση «ηχοφωτιστικού εξοπλισµού

για την κάλυψη των θεσµοθετηµένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.».

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Προϋπολογισµός: 1.800 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως τις 21-08- 2017 και ώρα 14.30 µ.µ.

στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 26ης Οκτωβρίου 64 3οςΌροφος γρ. 71

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την 22α -08- 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30

π.µ στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , 26ης Οκτωβρίου 64 3οςΌροφος γρ. 71

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειµένου να καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες της σε ενοικίαση

«ηχοφωτιστικού εξοπλισµού για την κάλυψη των θεσµοθετηµένων εκδηλώσεων της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο κατακύρωσης την

Χαµηλότερη Τιµή

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆/σης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του οποίου η

τροποποίηση εγκρίθηκε µε την αριθµ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει
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5) 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.

6) Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

7) Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές

ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

8) Το Π.∆.28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία

9) Το Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

10)Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”

11)Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

12)Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)

13)Το αριθµ.244540(374)/16-06-2017 (Α∆ΑΜ: 17REQ001595070) έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου

Τύπου και ∆ηµοσίων-∆ιεθνών Σχέσεων.

14)Την αριθµ.244749(6133) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2421), (Α∆Α:63ΦΝ7ΛΛ-ΩΘ3, Α∆ΑΜ:

17REQ001635021) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της

Οικονοµικής Υπηρεσίας ΠΚΜ µε α/α 2243 ποσού χιλίων οκτακοσίων, Ευρώ (1.800,00€)

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και στον ΚΑΕ 02.21.01.721.0845.α.01 .

15)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 ∆ιευθύνσεων, των

∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την αριθµ.ΓΠΚΜ

οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟ∆∆/6-3-2017)

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο 71 του Τµήµατος Προµηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος Όροφος,

στις 22 -08-2017 , ηµέρα Τρίτη , και ώρα 10.30 π.µ.

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά µε

οποιοδήποτε τρόπο, καθηµερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, και µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα

της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
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θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :

1.Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

2.Συνεταιρισµοί

3.Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη

της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια από την ∆ιενεργούσα Αρχή (Τµ. Προµηθειών) .

Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Τµήµα Προµηθειών τηλ. 2313 319673, τις

εργάσιµες µέρες και ώρες. ∆ιευκρινίσεις που αφορούν τις εκδηλώσεις, πληροφορίες παρέχονται από το

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων στο τηλ. 2313 319697, τις εργάσιµες µέρες και ώρες επίσης.

Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται κατωτέρω αναλυτικά στο Άρθρο 3

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του έργου, µετά από σχετική αξιολόγηση ως

προς την πληρότητα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνικών Προδιαγραφών

Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών, και όχι σε τµήµα τους.

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές,

οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούµενη

επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή

περιέχουν όρους αντίθετους προς την παρούσα Πρόσκληση ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και

απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό

να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2.. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣτον διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί:

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Όσοι κηρύχτηκαν έκπτωτοι από συµβάσεις µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ
του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω

αδικήµατα:

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.

2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
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Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την υποχρέωση του αναδόχου

Να προµηθεύει και να τοποθετεί εξοπλισµό ήχου και φωτιστικών (όπου απαιτείται) στις εκδηλώσεις της ΠΚΜ,

ώστε να είναι δυνατή από τεχνική υποστήριξη η διεξαγωγή τους.

Η σύναψη σύµβασης θα αφορά τουλάχιστον έξι (6) εκδηλώσεις, διότι υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού του

ακριβή αριθµού, λόγω των έργων που υλοποιούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα την

αποµάκρυνση των µνηµείων και πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων - κατάθεση στεφάνων - στο Ηρώο του Γ΄

Σώµατος Στρατού (χρήση του υπάρχοντος εκεί ηχητικού εξοπλισµού), καθώς και επικείµενων αποφάσεων,

νόµων ή διαταγµάτων, από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε το Π.∆.50/2016

«Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης Νοµού

Θεσσαλονίκης».

Υπάρχει επίσης, διαφορετική απαίτηση σε εξοπλισµό, ανάλογα µε το εύρος της εκδήλωσης και του χώρου στον

οποίο πραγµατοποιείται.

Ο εξοπλισµός για τις πέντε (5) εκδηλώσεις είναι ο κάτωθι:

µικρόφωνα, ασύρµατα µικρόφωνα, τρίποδες µικροφώνων,

ηχεία, τρίποδες ηχείων, ενισχυτές ήχου ψηφιακής τεχνολογίας,

ψηφιακή κονσόλα ήχου, αυτοενισχυόµενη κονσόλα,

καλώδια µικροφώνων - ηχείων και ενισχυτές, αναλόγιο.

Για την µία (1) εκδήλωση - παρέλαση 28ης Οκτωβρίου - θα χρησιµοποιηθεί ο ανωτέρω εξοπλισµός µε

επιπλέον είδη, όπως:

CD/MP3 pro player, ηχεία και µικρόφωνα για τη κάλυψη ως και 5000 ατόµων,

σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης ήχου εµβέλειας ενός χιλιοµέτρου και σύστηµα ανάρτησης ηχείων.

Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα είναι ο µέγιστος δυνατός, διαµορφώνεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις

ανάγκες της κάθε εκδήλωσης µε το απαιτούµενο εξειδικευµένο προσωπικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α) Ενοικιαζόµενος ηχητικός εξοπλισµός.

Ο εξοπλισµός που θα διατίθεται, θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συµµόρφωσης, σύµφωνα µε

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Certificate of Conformity). Ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει στην

προσφορά του, τον τύπο-µοντέλο της κάθε συσκευής και να δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα
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πιστοποιητικά εφόσον ζητηθούν. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να παραδίδεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Β) Εγκατάσταση εξοπλισµού.

Η εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται από πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό

και εκτός του πτυχίου να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,

Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου (όχι βοηθού Ραδιοτεχνίτου), σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο - Π.∆.

258/2003(ΦΕΚ235/Α/10-10-2003), ΚΥΑ 52424/8501(ΦΕΚ2663/Β/2011), Β.∆. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/31-07-1971),

Ν.∆.2624/1953(ΦΕΚ292/Α/29-10-1953). Στην προσφορά, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός αδείας µε το όνοµα του

τεχνικού υπευθύνου της εταιρείας. Ο τεχνικός υποχρεούται να επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του

εξοπλισµού, καθ'ολη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Γ) Κανόνες ασφαλείας.

Βασική αρχή, είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων και ζώων που βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης. Στις

προσφορές θα πρέπει να κατατεθεί και ο εξοπλισµός ασφαλείας. Η κάθε εταιρεία επιβάλλεται να διαθέτει τον

απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό που χρειάζεται σε κάθε εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των

µηχανηµάτων και η ασφάλεια συµµετεχόντων και κοινού. Εκτεθειµένα καλώδια σε σηµεία διέλευσης, πρέπει να

τοποθετούνται σε ειδικές διατάξεις (κανάλια υψηλής αντοχής), πίνακες παροχής ρεύµατος να διαθέτουν διακόπτη

διαφυγής ρεύµατος - ηλεκτροπληξιακό - αν δεν είναι τυποποιηµένοι, να διαθέτουν παραστατικά κατασκευής από

αδειούχο ηλεκτρολόγο, συστήµατα ανάρτησης φωτισµού και ηχείων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το µέγιστο

επιτρεπόµενο βάρους ανύψωσης, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του ορίου ασφαλείας και των προδιαγραφών του

κατασκευαστή. Ειδικά για τα συστήµατα ανάρτησης µεγάλου φορτίου υποστήριξης εδάφους(ground support), θα

προσκοµιστούν µαζί µε την προσφορά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του κατασκευαστή για έλεγχο. Ο ανωτέρω

εξοπλισµός ασφαλείας θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά.

Η ενοικίαση και εγκατάσταση του εξοπλισµού, επιβάλλεται να διαθέτει όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ώστε να

θεωρείται νόµιµη (πιστοποιηµένο εξοπλισµό, εξειδικευµένο προσωπικό - άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος, εξοπλισµός

ασφαλείας κ.α.).

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΝΤΑΞΗΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφηµένες και

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε

τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή :

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», µε τα απαραίτητα

δικαιολογητικά (ΑΡΘΡΟ 5 της παρούσας)

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς»

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

• Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθµός αυτής.

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Με την προσφορά ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
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της διακήρυξης.

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου τοποθετείται επίσης και Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό του

ενδιαφεροµένου µε µορφή επιστολής προς την ΠΚΜ στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

1. Το περιεχόµενο του κυρίως φακέλου

2. Ότι η προσφορά τους ισχύει για 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής

ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών της πρόσκλησης

3. Ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και

πληρούν όλα τα κριτήρια συµµετοχής

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο 71 του Τµήµατος Προµηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος

Όροφος, στις 22 -08-2017 , ηµέρα Τρίτη , και ώρα 10.30 π.µ...

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά µε

οποιοδήποτε τρόπο, καθηµερινά από τις 8:30πµ έως τις 14:30µµ, µέχρι και την ∆ευτέρα 21-08-2016.

Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και

επιστρέφονται.

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

www.pkm.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα κάτωθι θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου:

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:

Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόµιµου

εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου, η οποία φέρει ηµεροµηνία

υπογραφής των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της

υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

i) ∆εν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα εξής αδικήµατα:

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας

ανθρώπων,

ii) τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος.

iv) Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο, ή έχει βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια

∆.Ο.Υ.
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v) δεσµεύεται ότι θα προσφέρει το αντικείµενο του έργου στο σύνολό του, ήτοι «ενοικίαση

ηχοφωτιστικού εξοπλισµού και τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των θεσµοθετηµένων

εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο

3 της παρούσης προσκλησης»

i) Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 60 ηµέρες από την εποµένη της

διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.

H Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει:

I. Κατάθεση πτυχίων και πιστοποιήσεων του τεχνικού προσωπικού και των πτυχίων που διαθέτει

[άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,

Ραδιοηλεκτρολόγου ή Ραδιοτεχνίτου (όχι βοηθού Ραδιοτεχνίτου), σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο - Π.∆.

258/2003(ΦΕΚ235/Α/10-10-2003), ΚΥΑ 52424/8501(ΦΕΚ2663/Β/2011), Β.∆. 510/1971 (ΦΕΚ

152/Α/31-07-1971), Ν.∆.2624/1953(ΦΕΚ292/Α/29-10-1953)] Να αναφέρεται ο αριθµός αδείας µε το

όνοµα του τεχνικού υπευθύνου της εταιρείας

II. Τεχνικά φυλλάδια χαρακτηριστικών των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, οι προδιαγραφές

τους , οι εγγυήσεις τους, η έγκριση τους για χρήση στην ελληνική αγορά, εφόσον υπάρχει, όπως και

περιγραφή και οι πιστοποιήσεις του εξοπλισµού ασφαλείας.

Σηµειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα µε την ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα ζητηθεί προσκόµιση

των αντίστοιχων ∆ικαιολογητικών µόνο από τον µειοδότη και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης

(1.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, 2.Φορολογική και 3.Ασφαλιστική Ενηµερότητα, 4.Αποδεικτικό

Εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή).

Β) Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου, από όπου

θα προκύπτει µε σαφήνεια η νόµιµη εκπροσώπηση αυτού, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:

Για τις Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.):

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απ'όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η

πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

Απόσπασµα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ∆ιοικητικού

Συµβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).

Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα, από το οποίο να

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το

νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (φωτοαντίγραφα).

Για τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού.

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του

καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Οµόρρυθµες (Ο.Ε.) και τις

Ετερόρρυθµες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού.

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.
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Για ατοµική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Σηµείωση 1:

∆ικαιολογητικά 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.

Σηµείωση 2:

Τα ανωτέρω δεν αφορούν τα φυλλάδια Τεχνικών Προδιαγραφών, τα οποία εκτός της Ελληνικής γλώσσας

δύνανται να είναι και στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους όρους του Άρθρου 3, θα απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.

• Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης (όπου αναφέρονται), θα

απορρίπτεται.

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας

∆ιενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της Πρόσκλησης, θα απορρίπτεται.

• Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της προµήθειας θα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα γίνεται µε βάση το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατωτέρω της παρούσας.

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο του έργου και θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συµπεριλαµβανοµένου του

ΦΠΑ), ενώ σε περίπτωση λανθασµένου ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία διενέργειας του

∆ιαγωνισµού.

Φόροι, 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.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ Φ.Π.Α.

ενοικίαση ηχοφωτιστικού εξοπλισμού

και τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη

των έξι (6), θεσμοθετημένων

εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας

...............
.................... ................

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγµα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης σε

σχέση και µε τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης των υποψηφίων και η Τεχνική Προσφορά

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών

προσφορών» όπου και θα καταγραφούν οι οικονοµικές προσφορές µε φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται

ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- PLHRVMH-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και έως 31-12-2017. Το συνολικό συµβατικό τίµηµα θα πληρωθεί σε

µία (1) δόση, µε το πέρας των παρεχόµενων υπηρεσιών τον ∆εκέµβριο.

Σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατόπιν συµφωνίας

των µερών.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους

όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και σε νοµίµως

λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

Με εντολή Π.Κ.Μ.

Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆/νσης

Κ. Παπαγεωργίου
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