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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 Ν.4412/2016 της παροχής
υπηρεσιών « Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/Α΄/2712-2010), του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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
5.Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/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” , όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
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8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
9.Την αριθμ.1091/22-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης
10.Την αριθμ.236119(7017)/9-5-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2432), (ΑΔΑ: 6Μ8Υ7ΛΛ-ΔΩΧ, ΑΔΑΜ:
19REQ004911669), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2292 ποσού Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€)-ΚΑΕ
02.21.00.725.9899.ια.01 –Τουριστική Προβολή ΠΚΜ -002459-0. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση στα
όρια (20.000,00€ άνευ ΦΠΑ) της κατ' άρθρο 118 του Ν.4412/2016 ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 118/2016 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) για το έτος 2019 στον Φορέα 725 και στον ΚΑΕ
02.21.00.725,9899.ια.01- Τουριστική Προβολή ΠΚΜ-002459-0 και στην αντίστοιχη κατηγορία γένους (CPV:
6016100-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της παρούσας εισήγησης καθώς και σε
οποιοδήποτε φορέα και ΚΑΕ για ομοειδείς δαπάνες.
11.Το αριθμ.235077(491)/11-4-2019 πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ.19RΕQ004779335) της Δ/νσης Τουρισμού σε ό,τι
αφορά την έγκριση πίστωσης για την μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής
12. Το αριθμ.490388(905)/1-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού σε ό,τι αφορά τεχνικές προδιαγραφές
13.Την αριθμ.156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2142/Β΄/226-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14. Την αριθμ. 37/08-03-2019(ΑΔΑ:Ω9Υ97ΛΛ-ΚΒΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2019,
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
15.Τις διατάξεις του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30-07-2014) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν
16. Την αριθμ. 275/7-12-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019(ΑΔΑ: Ω3ΧΥ7ΛΛ-ΓΝ2)
17.Το με αριθμ. 16322/27-12-2018 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή
σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2019
18. Το γεγονός ότι οι δράσεις με τίτλο «Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής» και «Έξοδα διερμηνείας»
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2019
19.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
“ME ENTOΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτλεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

(ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017), ενότητα

Β.5), παράγραφος 2, όπως η παράγραφος τροποποιήθηκε με την αριθμ.οικ.243018(3917)/16-6-2017 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “ Τροποποίηση της υπ' αριθμ.οικ..30110(385)/27-1-2017 Απόφασης

του

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” (ΦΕΚ 2187/Β΄/27-6-2018).
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Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών « Μεταφορά προωθητικού
υλικού προβολής» με κριτήριο αξιολόγησης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάσει της τιμής (CPV): [60161000-4]-Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ
(10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
8.064,52€ άνευ Φ.Π.Α.).
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα Πρόσκληση προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά προωθητικού υλικού
προβολής» η οποία αφορά στην παραλαβή – συσκευασία - μεταφορά - παράδοση του πάσης φύσεως προωθητικού
υλικού βάρους έως 15 κιλών σε είκοσι (20) διαφορετικούς προορισμούς και συγκεκριμένα σε τουριστικές εκθέσεις,
δράσεις, εκδηλώσεις, σε γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την
Αναθέτουσα Αρχή για ένα έτος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι αποστολές του υλικού θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά στις παρακάτω χώρες-πόλεις:
Βέλγιο-Βρυξέλλες
Τσεχία-Πράγα
Σερβία – Βελιγράδι
Ρουμανία-Βουκουρέστι
Ολλανδία-Ουτρέχτη
Γερμανία – Βερολίνο
Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο
Γερμανία-Ντίσελντορφ
Γερμανία-Αμβούργο
Γαλλία-Παρίσι
Ιταλία-Ρίμινι
Ισπανία-Βαρκελώνη
Πολωνία-Βαρσοβία
Μόσχα – Ρωσία
Ουκρανία-Κίεβο
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα-Ντουμπάι
Νότιας Κορέας-Σεούλ
Κίνα-Σανγκάη
Ισραήλ-Τελ Αβίβ

Σημειώνεται ότι είναι ενδεχόμενο για διάφορους λόγους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να μη
συμμετάσχει σε όλους τους προαναφερόμενους προορισμούς ή εάν παραστεί αποστολή σε χώρα που
δεν απαριθμείται παραπάνω και εφόσον ο ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα παράδοσης, τότε είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί
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Η μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω υλικά: Τουριστικά προωθητικά έντυπα, αναμνηστικά-διακοσμητικά δώρα, ευπαθή τοπικά προϊόντα που μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου και δε χρειάζονται ψυγείο για τη μεταφορά τους όπως κρασιά, ακανέδες, ελιές, κριτσίνια κ.α., θεματικά γαστρονομικά "καλάθια" με τοπικά προϊόντα σε μικρό μέγεθος κ.α.

1.1.Αντικείμενο του αναδόχου
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις υπηρεσίες παραλαβής, συσκευασίας, μεταφοράς, τυχόν εκτελωνισμού
και έγκαιρης παράδοσης των δεμάτων κάθε αποστολής, από το σημείο παραλαβής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα σημεία παράδοσης και σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να προβλέπονται τα παρακάτω:
1. Θα παρέχεται ασφαλής συσκευασία για την τοποθέτηση του υλικού σε κιβώτια.
2. Θα γίνεται εκτελωνισμός του υλικού (όταν πρόκειται για αποστολές σε τρίτες χώρες).
Σε περίπτωση που σε κάποιες χώρες όπου υπάρχει τελωνειακό καθεστώς, ενδέχεται να μη γίνουν δεκτά προϊόντα όπως κρασί, ελιές κ.λ.π. ή να χρειασθούν ειδικές άδειες για την εισαγωγή τους, ο ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη.
Σε περίπτωση που χρεωθούν δασμοί και φόροι για μόνιμη εισαγωγή, ο ανάδοχος δε φέρει καμία ευθύνη.
3. Συσκευασία υλικών τα οποία χαρακτηρίζονται ως ευπαθή από την Αναθέτουσα Αρχή, θα τοποθετείτε σε ειδικά κιβώτια.
4. Το υλικό θα παραδίδεται στις ακριβείς ημερομηνίες και διευθύνσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της
αναθέτουσας αρχής
5. Εκφόρτωση και τοποθέτηση του υλικού μέσα στο συγκεκριμένο χώρο του περιπτέρου της Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κάθε έκθεση.

Ενδέχεται για διάφορους λόγους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να μη συμμετάσχει σε όλες τις
προαναφερόμενες εκθέσεις.
Οι συμμετέχοντες θα εκδηλώσουν προσφορά για το σύνολο των αποστολών

Σε περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής ή καθυστερημένης παράδοσης υλικού ο μεταφορέας δεν
μπορεί να αξιώσει πληρωμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Για όλες τις αποστολές το βάρος υπολογίζεται έως 15Kg. Η προσφορά των συμμετεχόντων στην διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται ανά αποστολή με μέγιστο βάρος 15Kg και όχι ανά κιλό.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση,
η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 217 Ν.4412/2016).
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3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο ή το περιεχόμενο της δράσης και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/2016.

4.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016.
Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221
του Ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/2016
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία

της

τη Δ/νση Τουρισμού. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης γίνεται με το πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εκτε λούμενων εργασιών που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής
κάθε τρίμηνο για όλες τις δράσεις-αποστολές που προηγήθηκαν, αφού διαπιστωθεί ότι όλες οι εργασίες για όλες
τις αποστολές του τριμήνου ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της παρούσας σύμβασης.

5.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης.
Σημειώνεται ότι περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής ή καθυστερημένης παράδοσης υλικού ο μεταφορέας δεν
μπορεί να αξιώσει πληρωμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων
έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και στις λοιπές κείμενες διατάξεις.
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6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

Δέκα

Χιλιάδων

Ευρώ

(10.000,00€)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (8.064,52€ άνευ Φ.Π.Α.)- 02.21.00.725.9899.ια.01 –Τουριστική

Προβολή ΠΚΜ -002459-0

7.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται ανά τρίμηνο με την έκδοση τιμολογίου.
Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά κάθε τρίμηνο και μετά το πέρας του συνόλου των αποστολών που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν προσκόμισης των υπογεγραμμένων σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, παραστατικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοι κητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.
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 κείμενες διατάξεις.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά (άρθρο 200, παρ.5
Ν.4412/2016). 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 κείμενες διατάξεις.
Ιδίως βαρύνεται:
-Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
-κράτησης ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
-κράτησης ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
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στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)
-Επιπρόσθετα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα
Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του
οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

8. 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.

9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα
στοιχεία

επικοινωνίας

(ταχυδρομική

διεύθυνση,

τηλέφωνο,

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

του

διαγωνιζομένου) καθώς επίσης και να φέρει την ένδειξη: "Προσφορά σχετικά με την αριθμ.492908(11811)/...-... 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 του Ν.4412/2106 της παροχής
υπηρεσιών « Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής»
περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)
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Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο το εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος ή του νομίμου
εκπροσώπου του προσφέροντος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.-Τμήμα
Προμηθειών, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ,
όπου δηλώνονται τα κάτωθι:

i) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες (365) ημέρες από την
επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών,
ii) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της "Αριθμ.492908(11811)/06-09-2019

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατ' άρθρο 118 του Ν.4412/2106 υπηρεσιών για την «
Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής»
iii) ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα
και να δηλώνεται υποχρεωτικά σε ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος
iv)

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν 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

Σημειώνεται σε ό,τι αφορά το

ποινικό μητρώο,

ότι η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται ΜΟΝΟ από τον νόμιμο

εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη
με αμετάκλητη απόφαση για όλους τους υπόχρεους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του
Ν.4412/2016, ήτοι: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), για όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

v) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
vi) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί

η

προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, μετά την
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να εκδοθεί η
απόφαση ανάθεσης:
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1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο
2)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
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.,
Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν.4605/2019: «Σε
δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος (αφορά
το ποινικό μητρώο), την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος», ήτοι στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και
Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο
3)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό
και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο.
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται
από το Γ.Ε.Μ.Η. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση
4) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς οποία αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.
6)Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του
7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
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. Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ)
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕΕΠΕ)
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

εκτύπωση από το

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν:
-η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, -όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
-το/τα 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 θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου
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Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση

στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014,

ανάλογα με το είδος του εγγράφου, δημόσιου ή ιδιωτικού και εν προκειμένω:
α)Τα δημόσια έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους και
β) Τα ιδιωτικά έγγραφα είτε σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94)
είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει
έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα
Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

8)Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν
εισφορές.
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
γ) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η
οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
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στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή του κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
θ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά 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
Σε ό,τι αφορά τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να γίνουν
αποδεκτά, σας επισημαίνουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-2019), τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν.4605/2019)

Τα αποδεικτικά μέσα της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στα άρθρα
73 και 74 του Ν.4412/2016 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του
Ν.4412/2016 γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ), την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
και ΓΕΜΗ ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου) εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 (φορολογική ενημερότητα,
ασφαλιστική ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 (ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
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Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος και είναι ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν λόγο έργο ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
8.064,52€ άνευ Φ.Π.Α.)
Οι συμμετέχοντες θα εκδηλώσουν προσφορά για το σύνολο των αποστολών.
Στην οικονομική προσφορά οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν στο σύνολο του έργου και συγκεκριμένα :
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει για κάθε χώρα προορισμού τιμή ανά αποστολή . Η τιμή θα δίνεται
χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή
ανά χώρα προορισμού θα διατυπώνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Για όλες τις αποστολές το βάρος υπολογίζεται έως 15Kg.
Η τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής, χωρίς καμιά και για κα νένα λόγο αναπροσαρμογή.
Στις προαναφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επι βαρύνει.
Εφιστάτε ιδιαίτερα η προσοχή σε εκθέσεις που θα προκύψουν δαπάνες εκτελωνισμού ή αποθήκευσης. Η μεταφορική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει κάθε άλλο ενδεχόμενο έξοδο, εκτελωνισμό, αποθηκευτικά ή άλλα έξοδα.
Εξαιρούνται οι δασμοί και φόροι για μόνιμη εισαγωγή.
Διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα καταβάλει για τη μεταφο ρά του υλικού καμία επιπλέον δαπάνη.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος
λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα.
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.
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο
και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 365 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο
διάστημα. 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.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς προς υποχρεωτική
συμπλήρωση.
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
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10.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του
Ν.4412/2016) για το σύνολο των χωρών προορισμού όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Παράρτημα –
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα

αποσφραγισθεί αρχικά

ο υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Για όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών».
Ως

ανάδοχος/οι αναδεικνύεται ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των χωρών

προορισμού όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Παράρτημα –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι την 13-09-2019,
ημέρα

Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26 ης

Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην
προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στις 16-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
με την συνδρομή εφόσον χρειαστεί υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τουρισμού (Π.Κ.Μ).
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και
σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα :


Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ.2313 325442, 2313 325506, 2313325579 Διεύθυνση Τουρισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κ.Α.Γαϊτανάκη, κ.Α.Παπαϊωάννου).



Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319136 Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Signature Not Verified

Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA DROUGALA
Ημερομηνία: 2019.09.06 14:50:50
EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Τόπος, ημερομηνία

ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών « Μεταφορά προωθητικού υλικού προβολής» για ένα έτος με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής (CPV): [60161000-4]- Υπηρεσίες μεταφοράς

δεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (8.064,52€
άνευ Φ.Π.Α.)

Α/Α

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ€
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Βέλγιο-Βρυξέλλες
1
Τσεχία-Πράγα
2
Σερβία – Βελιγράδι
3
Ρουμανία-Βουκουρέστι
4
Ολλανδία-Ουτρέχτη
5
Γερμανία – Βερολίνο
6
Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο
7
Γερμανία-Ντίσελντορφ
8
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Γερμανία-Αμβούργο
9
Γαλλία-Παρίσι
10
Ιταλία-Ρίμινι
11
Ισπανία-Βαρκελώνη
12
Πολωνία-Βαρσοβία
13
Μόσχα – Ρωσία
14
Ουκρανία-Κίεβο
15
Ηνωμένα Αραβικά ΕμιράταΝτουμπάι
16
Νότιας Κορέας-Σεούλ
17
Κίνα-Σανγκάη
18
Ισραήλ-Τελ Αβίβ
19
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………..
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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