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Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΘΕΟΣ,
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Σάμος 01/08/2016

Τηλέφωνο : 2273350101, FAX: 2273024401

Αρ. Πρ.: 17189

E-mail : dimvath@otenet.gr
Ο Δήμαρχος Σάμου
Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
με σκοπό την επιλογή Αναδόχου που αφορά την προμήθεια για τις «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και
Προθήκες» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες», του
έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου»
o

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: εκατόν τριάντα χιλιάδες και τριάντα έξι ευρώ

(130.036,00 €)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (17%). Ο προϋπολογισμός χωρίς τον ΦΠΑ ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδες εκατό σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
(111.141,88 €).
o

Χρόνος παράδοσης: τέσσερις (4) μήνες `

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)
2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
3. τη με αριθμό. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμου, με την οποία εγκρίθηκε
η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και τους όρους του παρόντος
τεύχους.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ (Ε0118) με ενάριθμο κωδικό
2012ΣΕ01180005 στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» με
κωδικό MIS 372978 το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” του Υπουργείου Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση

στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων

στις Εφημερίδες

03/08/2016

03/08/2016
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Σάμου

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με
κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται σε 130.036,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (17%). Ο προϋπολογισμός χωρίς τον
ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 111.141,88 €.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς Πόρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΓΙΑ
ΕΠΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΤΩΝ

ΟΡΩΝ

ΤΗΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο: Παροχή Διευκρινίσεων επί
της Προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

05/09/2016 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

19/09/2016 και ώρα 15:00

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σάμου
Αρμόδια Υπάλληλος: Χατζηηλίας Χρήστος
Τηλ.: 2273353521
Αρμόδιος Υπάλληλος : Ευάγγελος Μαχαίρας
Τηλ. : 2273353531

Κωδικός CPV :

35261000-1 Πίνακες πληροφοριών
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων
44191300-8 Μοριοσανίδες
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1. Υποέργο: ««Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες»»
2. Κυρίως Έργο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»»
3. Διακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόμο και για τους ενδιαφερόμενους /
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, μεταξύ άλλων, την
περιγραφή του αντικειμένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του
οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός.
4. ΕΚΠΟΤΑ: Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης (ΕΔΔ): Το αρμόδιο για την
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και του άρθρου
26 του Ν.4024 /2011.
6. Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, με βασικές
αρμοδιότητες την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική).
7. ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
8. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το
προκηρυσσόμενο υποέργο, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Σάμου ως Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου του υποέργου που θα επιλεγεί.
9. Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Σάμου, που προκηρύσσει το παρόν υποέργο και που θα
υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου.
10. Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία: οικονομική Υπηρεσία Δήμου Σάμου
(Γραφείο Προμηθειών).
11. Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη
Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
12. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται
από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα,
ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
13. Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή
για την υλοποίηση του υποέργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται
στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.
14. Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το υποέργο και θα αποτυπωθεί
στη σύμβαση.
15. Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
του υποέργου.
16. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος / υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή
του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο,
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ανάγκες επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής
με αυτόν.
17. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Questions): Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και αφορούν στην εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης και του υποέργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α1. Στόχος του Έργου
Στόχος της δράσης είναι η προμήθεια ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών, σύμφωνα με το
μουσειολογικό πρόγραμμα για την έκθεση του Μ.Ν.Ν.Τ.Α. Οι ειδικές εκθετικές κατασκευές και
προθήκες, που προβλέπονται είναι:
1. Διαχωριστικά πετάσματα από MDF και ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό συνολικού εμβαδού 60 m2.
2. Εκθετικές κατασκευές από MDF και αναλυτικότερα βάσεις εκθεμάτων συνολικού εμβαδού 17
m2
3.

Εκθετικές κατασκευές από MDF και αναλυτικότερα βάσεις ομοιωμάτων σκαφών συνολικού
εμβαδού 3,01 m2

4. Τρείς κατακόρυφες επιφάνειες ανάρτησης από MDF και σύστημα ανάρτησης εργαλείων
ναυπηγικής συνολικής επιφάνειας 20 m2.
5. Ένα στάντ με υποδοχή για οθόνη προβολής, ενσωματωμένη μικρή προθήκη και επιφάνεια για
εκτυπώσεις.
6. Ένα πέτασμα από κρύσταλλο triplex.
7. Εκθετικές κατασκευές από plexiglas συνολικής επιφάνειας 40,81 m2 και δύο κατασκευές από
PVC με πλαίσιο προφίλ αλουμινίου και αναρτήσεις με σιλικονούχα ταινία.
8. Μία ειδική προθήκη από μέταλλο και κρύσταλλο με μηχανισμό περιστροφής και αισθητήρα.
9. Δύο προθήκες από MDF με κρυστάλλινο κώδωνα και συρόμενο μηχανισμό.
10. Δεκαπέντε μεταλλικές εκθετικές πινακίδες με ειδική βάση στήριξης στα κιγκλίδωμα του
υπαίθριου χώρου.
11. Τρείς αυτοφερόμενες πινακίδες σήμανσης
12. Σαράντα πέντε επιτοίχιες πινακίδες σήμανσης
13. Δώδεκα σήμανσης πάνω στα κιγκλιδώματα του περιβάλλοντα χώρου
A2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Ο Δήμος Σάμου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την με αριθμ. 86/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του υποέργου «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και
Προθήκες»». Το προκηρυσσόμενο υποέργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Το

αντικείμενο

του

διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
A3. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 130.036,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (17%).
Ο προϋπολογισμός χωρίς τον ΦΠΑ θα ανέρχεται στην περίπτωση αυτή, στο ποσό των 111.141,88 €.
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
Περιγραφή Είδους
Α/Α

(ειδικές εκθετικές κατασκευές και

Τιμή

Συνολικό

Μονάδας (€)

Κόστος (€)

Μ/Μ

Ποσότητα

m2

60

220,00

13.200,00

m2

17

450,00

7.650,00

m2

3,01

1.200,00

3.612,00

2

20,0

775,00

15.500,00

προθήκες)
Διαχωριστικά πετάσματα από MDF και
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με
τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης
και με διαστάσεις
665Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ1),
1

430Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ2),
160Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ3),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.1.ΔΠ4),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.1.ΔΠ5),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.5.ΔΠ6), και
355Χ10ΧΗ240εκ (3.4.ΔΠ7).
Εκθετικές κατασκευές από

MDF και

αναλυτικότερα βάσης εκθεμάτων
2

που

αντιστοιχούν στις αριθμήσεις: 3.2.Β1
(250Χ150ΧΗ15εκ.),
3.2.Β2 (440Χ150ΧΗ15εκ.),
3.2.Β3 (440Χ150ΧΗ15εκ)
Εκθετικές κατασκευές από
αναλυτικότερα
σκαφών

που

βάσεις

MDF και

ομοιωμάτων

αντιστοιχούν

στις

αριθμήσεις:
3

3.4.Β4 ( 70Χ50ΧΗ71,5εκ.),
3.4.Β5 (95Χ80ΧΗ71,5εκ.),
3.4.Β6 (95Χ80ΧΗ71,5εκ.),
3.4.Β7 (103Χ48ΧΗ71,5εκ.) και
3.4.Β8 (130Χ50ΧΗ71,5εκ.)
Τρεις κατακόρυφες επιφάνειες

4

ανάρτησης από MDF και σύστημα
ανάρτησης εργαλείων ναυπηγικής

m

(επιφάνειες: 420ΧΗ200, 350ΧΗ200 &
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220ΧΗ200).
Στάντ (100Χ 165) με υποδοχή για
5

οθόνη προβολής, ενσωματωμένη μικρή
προθήκη (70Χ30Χ20) και επιφάνεια για

Τεμ.

1

5.000,00

5.000,00

Τεμ.

1

7.000,00

7.000,00

m2

40,81

168,00

6.856,08

Τεμ

1

950,00

950,00

Τεμ.

1

Τεμ.

2

5.000,00

10.000,00

Τεμ.

15

500,00

7.500,00

εκτυπώσεις(100Χ165) (3.3.Π4)
. Πέτασμα από κρύσταλλο triplex
(3.4.1.3) για τον διαχωρισμό των
6

υποενοτήτων 3.4.1 και 3.4.2 και για τη
δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος για
την έκθεση του ομοιώματος της
«σάμαινας». Διαστάσεις 470Χ20ΧΗ135.
Εκθετικές κατασκευές από plexiglas

7α

και δύο κατασκευές από PVC με
πλαίσιο προφίλ αλουμινίου

7β

Αναρτήσεις του 7α με σιλικονούχα
ταινία
Ειδική προθήκη από μέταλλο και

8

κρύσταλλο (3.2.Π3) συνολικών
διαστάσεων 350Χ325ΧH100εκ., με

22.023,80

22.023,80

μηχανισμό περιστροφής και αισθητήρα.
Δύο προθήκες από MDF με διαστάσεις
9

183Χ73ΧΗ80εκ. κάθε μια, με
κρυστάλλινο κώδωνα και συρόμενο
μηχανισμό (3.1.Π1 & 3.2.Π2)
Δεκαπέντε μεταλλικές εκθετικές

10

πινακίδες διαστάσεων 60Χ120 με ειδική
βάση στήριξης στα κιγκλίδωμα του
υπαίθριου χώρου.

11

Αυτοφερόμενες πινακίδες σήμανσης

Τεμ.

3

500,00

1.500,00

12

Επιτοίχιες πινακίδες σήμανσης.

Τεμ.

45

150,00

6.750,00

Τεμ.

12

300,00

3.600,00

13

Πινακίδες σήμανσης πάνω στα
κιγκλιδώματα του περιβάλλοντα χώρου
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Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στο παραπάνω εδάφιο
απορρίπτονται.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ (Ε0118) με ενάριθμο κωδικό
2012ΣΕ01180005 στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» με
κωδικό MIS 372978 το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”

του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
A4. Χρόνος παράδοσης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες πλέον
των νόμιμων παρατάσεων που τυχόν εγκριθούν, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει το χρόνο παράδοσης της προμήθειας (με την τεχνική
προσφορά του).
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται.
Α5. Νομικό κανονιστικό & θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα
σύμφωνα με τις διατάξεις:


Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις»



Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).



Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»



Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.



Τις διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ)



Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»



Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».



Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».



Του Ν. 4024 άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».



Της απόφασης 16820/2-9-2010 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010)
όπως τροποποιήθηκε με την 1500/28-1-2011 απόφαση του Υφυπουργό Εσωτ. Αποκ. & Ηλ.
Διακυβ. (ΦΕΚ 134Β/9-2-11).



Του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9.
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 Του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007, Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013.


το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων



Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).



Το Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις



Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών Αποδοχή της αρ. 204/2010
γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμού.



Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του
ν.4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των Σχεδίων των
Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης



Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών
και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου»



Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, άρθρο 73
Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων



Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»



Το ΠΔ 118/07 (150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»



Την υπ' αριθμ. 184/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.



Την υπ' αριθμ. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου.

και τις εξής αποφάσεις:
Την υπ΄ αριθμ.1677/421/Α2/28.03.2012 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την ένταξη της Πράξης «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του
Αιγαίου» (ΑΔΑ : B4B4Φ-ΓΩ7). Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ
(Ε0118) με ενάριθμο κωδικό 2012ΣΕ01180005 στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και
Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» με κωδικό MIS 372978 το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το
ΕΤΠΑ

μέσω

του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,Ι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού.
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Την υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, για την προκήρυξη
και διεξαγωγή του Διαγωνισμού της προμήθειας του υποέργου «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και
Προθήκες»»

προϋπολογισμού

130.036,00

€

συμπεριλαμβανομένου

του

ΦΠΑ

(17%).

Ο

προϋπολογισμός χωρίς τον ΦΠΑ θα ανέρχεται στο ποσό των 111.141,88 €.
Την υπ. αρίθμ. 2658/Β1/03.57.01.02/827/05-05-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για τα σχέδια των τευχών
δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Ειδικές
Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες»» προϋπολογισμού 130.036,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(17%).
Α6. Ενστάσεις- Πρόσφυγες


Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ηλεκρονικά μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε
περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.



Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, ηλεκτρονικά, που αφορούν την
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
το αρμόδιο συλλογικό όργανο την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από
γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.



Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν
γίνονται δεκτές.



Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσία. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά
την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.



Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το
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αριθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία
ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής)
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου
227 του ίδιου Νόμου.
Α7. Στοιχεία Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό
Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Σάμου –
Γραφείο Προμηθειών, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22733 53521 & 22733 53531
FAX: 22730 24401
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dimastvatheos@hotmail.gr και kkes@otenet.gr
Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Χατζηηλίας Χρήστος και Ευάγγελος Μαχαίρας
Α8. Προθεσμία διενέργειας του Διαγωνισμού - Τρόπος και Προθεσμία Λήψης των Τευχών και
συμπληρωματικών στοιχείων του Διαγωνισμού – Ημερομηνίες Αποστολής της διακήρυξης για
δημοσίευση
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν προθεσμίας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του

συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-09-2016 και ώρα 07:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-09-2016 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφορά στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Παροχή Διευκρινήσεων

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση http://www.islandofsamos.gr καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί).
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές παρέχονται δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα (12)
ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το
περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 07/09/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή
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θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το
αργότερο μέχρι 4 ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών
ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις 15/09/2016 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης εκείνο της πλέον χαμηλότερης τιμής μεταξύ των ειδών που πληρούν τις προδιαγραφές..
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των ειδών.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, έχει αποσταλεί για
δημοσίευση:
1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)
2. Στον Ελληνικό τύπο θα δημοσιευτεί σε α) δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες , β) σε μία τοπική
εβδομαδιαία εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Σαμιακό Βήμα)
3. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Σάμου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό
Επιμελητήριο.
4. Η παρούσα Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής παρέχεται μέσω διαδικτύου στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου http://www.islandofsamos.gr

καθ’ όλη τη διάρκεια του

διαγωνισμού.
5. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(Πρόγραμμα Διαύγεια) στις 02/08/2016, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 638ΔΩ1Κ-1ΚΨ
6. Στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
7. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»
Τα έξοδα της απαιτούμενης δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα καλυφθούν από
τον ανάδοχο.
Α9. Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
συστήματος
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ :
05/08/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
19/09/2016 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Α10. Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Προμήθειας
Δύο φορείς συμμετέχουν με διακριτούς ρόλους ο καθένας στην υλοποίηση της προμήθειας:
1) Ο Ανάδοχος του Υποέργου, και 2) Η Αναθέτουσα Αρχή.
Το παραπάνω σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του υποέργου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).
Α11. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :
β1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
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 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.

β2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Α12. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
iii. Συνεταιρισμοί
iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστημα θα
γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει
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εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη για τον
σκοπό αυτό.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
2. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή
Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμού
τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και
(ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠA
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/AΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (ΕΕL 358 της 31.12.1997, σελ.2).
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του
ΠA 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
(v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.A. 60/2007).
Α13. Εγγύηση Συμμετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η εγγύηση συμμετοχής
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για το σύνολο του έργου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακόσια είκοσι δυο ευρώ και ογδόντα
τέσσερα λεπτά (2.222,84 €).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μέσα σε
δεκαπέντε πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει –προ της υπογραφής της Σύμβασης- την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή
του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔΔ, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και
έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Η Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα,
Ταχ. Κωδ.: 83100, Σάμος.
δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 17189/01-08-2016 ,
Αντικείμενο Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ
υλοποίησης της προμήθειας «Ειδικές εκθετικές κατασκευές και προθήκες» και την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
ε)

Τον αριθμό της εγγύησης.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
ζ)

Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η

εγγύηση.
η) Ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.
θ) Τους όρους ότι:
θ1)

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται

της ένστασης της διζήσεως,
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θ2)
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών,
θ3)

σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
θ4) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
θ5) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από έγγραφο του Δήμου Σάμου προς τους συμμετέχοντες, το οποίο θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων της, τα οποία αναφέρονται
παραπάνω υπό α, δ, στ, ζ, θ4 μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του υποψήφιου αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον αναγραφόμενο τίτλο του έργου δεν οδηγούν σε
αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη
περίπτωση.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Παραρτήματος 2 της παρούσας διακήρυξης.

Α14. Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων
Προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν:


Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.



Εμφανίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε άλλο σημείο πλην της
οικονομικής προσφοράς. Επίσης όταν γίνεται μνεία οιωνδήποτε οικονομικών στοιχείων κατά την
προφορική ανάπτυξη της τεχνικής προσφοράς ή την αναλυτική παρουσίαση παλαιότερων συναφών
έργων.



Υπερβαίνει το προϋπολογισμό της υπηρεσίας για τα είδη της προσφοράς.



Διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Τεχνικής
Προσφοράς και αυτών της Οικονομικής Προσφοράς.



Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.

Α15. Περιεχόμενο Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
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(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

και (β) ένας

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις
διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του
ως άνω νόμου και της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του
ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α
του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Β. Οι αλλοδαποί:
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1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3)
και (4) .
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Ειδικότερα:
α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά
πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο).
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι:
1) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
2) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
3) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και
4) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που
αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
δ. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια
σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση.
Δ. Οι Συνεταιρισμοί
α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται
και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του
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ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Ε. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Οι Ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ημεδαπό /
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) και επιπλέον:
1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:


στην Ένωση / Κοινοπραξία, και



στο Διαγωνισμό.

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:


να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία,



να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του έργου (φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο
σύνολο της προσφοράς,



να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),



να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
έργου,



να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, οι απαιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και όχι μόνο για
τον συντονιστή της. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά τουλάχιστον από
ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας ή Ένωσης προμηθευτών.
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 το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η ένορκη αυτή βεβαίωση
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής».
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του

προσφέροντα από την συνέχεια του

διαγωνισμού.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών
(α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις οικείες
παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως και επί ίσοις όροις τους υποψηφίους να
παράσχουν διευκρινιστικές συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της
πρόσκλησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ουσιώδης τροποποίηση των όρων της
Διακήρυξης και η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων
δικαιολογητικών.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία, πλην των ΦΕΚ, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η
εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Συνοπτική Περιγραφή
Σε αυτήν θα περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά το προσφερόμενο είδος από τον Ανάδοχο.
Η περιγραφή θα πρέπει γίνει:
1. Με τη σαφή αναφορά του τύπου και της ποσότητας του προσφερόμενου είδους
2. Με την αναφορά σχολίων (τυπικά έως 50 λέξεων) για την καλύτερη περιγραφή του προσφερόμενου
είδους.
3. Με τεχνική περιγραφή των τυχόν βελτιώσεων ή συμπληρώσεων που προτείνονται από τον
ανάδοχο για την αρτιότερη υλοποίηση των στόχων της προμήθειας.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) θα αξιολογήσει αιτιολογώντας πλήρως την κρίση της
αναφορικά με τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής
αξιολόγησης της προσφοράς.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) μπορεί να ζητήσει από τούς Αναδόχους να
προσκομίσουν δείγματα ορισμένων προσφερόμενων ειδών, αν θεωρήσει ότι είναι αναγκαίο για την
τελική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», δεν επιτρέπεται επί ποινή
αποκλεισμού να περιέχονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναφορές σε οικονομικά στοιχεία και τιμές.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
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φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι :
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου. Τα εν λόγω τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη
μορφή, βάσει του Ν.4155/2016 (ΦΕΚ 120Α/29-05-2013).
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
Για την οικονομική προσφορά ισχύουν τα παρακάτω:


Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς
του διαγωνιζόμενου. Να σημειωθεί ότι η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την μεταφορά
και τοποθέτηση στην τελική θέση μέσα στο ΜΝΝΤΑ στη Σάμο.



Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος του προϋπολογισμού, και το τελικό
ποσό για κάθε αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.



Οικονομικές προσφορές με συνολική τιμή προσφοράς πάνω από τον συνολικό προϋπολογισμό του
υποέργου, απορρίπτονται.



Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορές για μέρος των
ζητουμένων ειδών παρά μόνο για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.



Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και
Οικονομικής Προσφοράς, π.χ. ασυμφωνία της προσφερόμενης προμήθειας μεταξύ Τεχνικής και
Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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 Η μη συμμόρφωση με τις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου επιφέρει την ποινή του
αποκλεισμού.


Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που
δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.



Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται
σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται
από την υπηρεσία. Οι κρατήσεις, πλην της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος, δεν είναι
επιλέξιμες



Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου),

εφόσον

χρησιμοποιείται

σε

ενδιάμεσους

υπολογισμούς.

Το

γενικό

σύνολο

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.


Προσφορές, που κατά την κρίση της ΕΔΔ θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με
προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη.



Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.).



Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς
αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ.

Α16. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες τουλάχιστον, από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει
σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν
ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον προσφέροντα μόνον εφ’
όσον αυτός την αποδεχτεί.
Επισημαίνεται ότι θα ληφθεί υπόψη η νομολογία του ΣτΕ 762/2006, 756/2006, 4005/2005, 3708/2005,
1775/2005, 3026/2004 καθώς και 4/2001 ΓΝΜΔ ΝΣΚ (ΤΡΙΜ. ΕΠΙΤΡ.) 4578/1999 ΜΠΡ ΠΕΙΡ, σχετικά με
την έκδοση της πράξης κατακύρωσης του υποέργου μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

–

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 23/09/2016 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 π.μ., από την επιτροπή αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου, μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της επιτροπής αποσφράγισης
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Β2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού , που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
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Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί
ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια επιτροπή, ή την
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που
κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την
επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με τα όσα ορίζονται παρακάτω:
Αξιολόγηση Τεχνικών προσφορών
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε συνεργασία με τον
ανάδοχο του έργου «Συγκρότηση – τεκμηρίωση – σχεδίαση - επίβλεψη – συντήρηση - επιμέλεια
συλλογής και εποπτικού υλικού καθώς και ενέργειες πληροφόρησης - δημοσιότητας για τη δημιουργία
του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου», ο οποίος παρέχει και υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου για το εν λόγω έργο.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν
διευκρινιστικές ερωτήσεις του αξιολογητή, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης –
συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως. Επίσης, στα πλαίσια αυτά, μπορεί να ζητηθεί
η παροχή ενδεικτικών δειγμάτων των προσφερομένων εκθετικών κατασκευών και προθηκών.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αξιολόγηση στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στη πλήρη ανταπόκριση και συμφωνία
των προσφερόμενων ειδών με αυτά που περιγράφονται στην με αριθμ. 10/2015 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Προσφορές οι οποίες
πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως
«αποδεκτές» και προωθούνται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ενώ προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από ουσιώδη απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών ή ουσιώδη όρο της
διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως «απορριπτέες» και δεν προωθούνται στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού.
Β3. Κριτήριο κατακύρωσης και ανάδειξης προμηθευτή - κατακύρωση
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί ή χαμηλότερη προσφορά, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α )) και τα κριτήρια συμμετοχή στο διαγωνισμό, σύμφωνα με του παρόντες όρους της
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης,
προμηθευτή.
Σε περίπτωση απόλυτα οικονομικά ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση.
Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό

Σελίδα 30

16PROC004901212
2016-08-04
πρακτικό.
Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι
Αρμόδια για να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της Ανάθεσης
της προμήθειας στον ανάδοχο
Β4. Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν
να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
ΕΚΠΟΤΑ
στ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση
2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών του
προϋπολογισμού σύμφωνα με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς, εφόσον κριθεί ότι η
προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή.

3. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να
υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06
και άρθρο 238 του Ν. 3852/2010.
4. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
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ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με
το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ. Την προθεσμία υπογραφή της σύμβασης.
Β5. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης
Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης ανάθεσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το Σχέδιο του Παραρτήματος 3, από την υπηρεσία και
μονογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή
από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν οι τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν αλλοιώνουν το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, ύψος σύμβασης) και όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό
όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων
οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Β7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά
τα όσα ορίζονται στην με αριθμ. 11389/93 ΥΑ και στο Ν. 4281/2014, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.
Σε περίπτωση αναδόχου ενώσεως ή συνεταιρισμού, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών τους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο Παράρτημα Β της παρούσας προκήρυξης.

Β8. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που

ο Ανάδοχος δεν

υλοποιεί το Υποέργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο
δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος
μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει
ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε
περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα
για κάθε ημέρα καθυστέρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Ίδια ρήτρα
θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού αλλά είναι
αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν
ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή).
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2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που
θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης
τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως
περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή
θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες
μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται
στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται
σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο
εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τμήματος του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Γ1. Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής
Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας
Για τις ανάγκες της παραλαβής του συνόλου της προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ).
Η οριστική παραλαβή των ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών θα γίνει από την αρμόδια
επιτροπή ΕΠ μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την παράδοση των ειδών.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο
προς έγκριση.
Χρόνος παράδοσης - υλοποίησης της προμήθειας
Η παράδοση των ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών από τους προμηθευτές και η μεταφορά
και τελική εγκατάσταση τους στο Μουσείο, δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες, αλλά μπορεί
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της ΕΠ, να παρατείνεται ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού
χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα παραδοτέα δεν παραλαμβάνονται από
ΕΠ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου
υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
υλοποίησης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα παραδοτέα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και υλοποίησης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠ, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης των συμβατικών αντικειμένων
ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν, κατ’ αναλογία, τα
αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί
μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της
Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται
με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και κατόπιν προέγκρισης από την αρμόδια
ΕΥΔ.
Γ2. Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις
Η πληρωμή του συνόλου του Συμβατικού Τιμήματος της προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την
σύνταξη από τη ΕΠ του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής και την έγκριση αυτού από το
Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
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Η δαπάνη της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4§3 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/ 15-9-2011 /Τεύχος Α΄). Το ποσό
της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 36 και
37 του ΕΚΠΟΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης, στον ημερήσιο οικονομικό τύπο καθώς και στον εβδομαδιαίο νομαρχιακό τύπο,
τουλάχιστον είκοσι μέρες (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος Σάμου, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σάμου http://www.islandofsamos.gr , στην
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και θα σταλεί για ενημέρωση στο Επιμελητήριο Σάμου.

Σάμος , Αύγουστος 2016
Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Αποθήκης και
Προμηθειών

Μαχαίρας Ευάγγελος
Πολιτικός Μηχανικός……………………………………..
Αθανασάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ…………………………………

Χατζηηλίας Χρήστος

Ειρήνα Ανθή Κούκουρα
Πολιτικός μηχανικός

……………………………..

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σάμου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Προμήθεια των ακόλουθων Ειδικών Εκθετικών κατασκευών και προθηκών:
1. Διαχωριστικά πετάσματα από MDF και ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό συνολικού εμβαδού 60 m2.
2. Εκθετικές κατασκευές από MDF και αναλυτικότερα βάσεις εκθεμάτων συνολικού εμβαδού 17
m2
3.

Εκθετικές κατασκευές από MDF και αναλυτικότερα βάσεις ομοιωμάτων σκαφών συνολικού
εμβαδού 3,01 m2

4. Τρείς κατακόρυφες επιφάνειες ανάρτησης από MDF και σύστημα ανάρτησης εργαλείων
ναυπηγικής συνολικής επιφάνειας 20 m2.
5. Ένα στάντ με υποδοχή για οθόνη προβολής, ενσωματωμένη μικρή προθήκη και επιφάνεια για
εκτυπώσεις.
6. Ένα πέτασμα από κρύσταλλο triplex.
7. Εκθετικές κατασκευές από plexiglas συνολικής επιφάνειας 40,81 m2 και δύο κατασκευές από
PVC με πλαίσιο προφίλ αλουμινίου και αναρτήσεις με σιλικονούχα ταινία.
8. Μία ειδική προθήκη από μέταλλο και κρύσταλλο με μηχανισμό περιστροφής και αισθητήρα.
9. Δύο προθήκες από MDF με κρυστάλλινο κώδωνα και συρόμενο μηχανισμό.
10. Δεκαπέντε μεταλλικές εκθετικές πινακίδες με ειδική βάση στήριξης στα κιγκλίδωμα του
υπαίθριου χώρου.
11. Τρείς αυτοφερόμενες πινακίδες σήμανσης
12. Σαράντα πέντε επιτοίχιες πινακίδες σήμανσης
13. Δώδεκα σήμανσης πάνω στα κιγκλιδώματα του περιβάλλοντα χώρου

Αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση της προμήθειας παρουσιάζεται στη με αριθμ. 10/2015
συνημμένη μελέτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
83100 ΣΑΜΟΣ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του

δικαιώματος της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και
μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
….…………. για εκτέλεση της προμήθειας ……………….. συνολικής αξίας ...................................,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
83100 ΣΑΜΟΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και
μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη ................. σήμερα την …../../2016, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της .................... που εδρεύει
στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον .....................βάση του υπ αριθ…………….. εγγράφου και
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με
την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται
νόμιμα από τ.. …………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την
……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την
…………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την
…………..,

ο

Ανάδοχος

αναλαμβάνει

την

υλοποίηση

του

υποέργου

…..

με

τίτλο

………………………………………. Υποέργου «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες» ,σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται
από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ (Ε0118) με ενάριθμο κωδικό 2012ΣΕ01180005 από το ΕΤΠΑ μέσω του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο:
Διοικητική εντολή: Oποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον
ανάδοχο της προμήθειας
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη
της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Υποέργου.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και υπογράφουν τα
συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Υποέργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή
συμπληρωθεί.
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Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Υποέργου.
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό
τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας στον
ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές
εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως,
ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σάμου
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΑΘΕΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, 83100, ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2273350160
Για τον Ανάδοχο:

………………………………

………………………………………
Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ ……………..
Τηλ……………….. fax: ……………………
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή
του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
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έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή
το σύνολο του Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής. Ειδικότερα:
6.1

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου.
6.2

Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί
είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
6.3

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα

περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος
Υποέργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Υποέργου
αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και
αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
6.4

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται
με το Υποέργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή
εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς
την κατεύθυνση αυτή.
6.5

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον

ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί πνευματικής
ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες
που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με
υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
Άρθρο 7. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
7.1

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο,

μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Υποέργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του
Αναδόχου.
7.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την

οριστική παραλαβή της προμήθειας ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
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Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης του Αναδόχου και της αναθέτουσας Αρχής στις
διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Άρθρο 9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……… εγγύηση της
……………………………………., ποσού ………………………….€ που καλύπτει το 5% της Συμβατικής
Τιμής χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας
οριστικής παραλαβής κατά 2 μήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας από πλευράς αναδόχου (χρόνος παράδοσης), αρχίζει από την
Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως …./…./………..σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν περιλαμβάνει μέσα στη προσφερόμενη τιμή του και τη μεταφορά του
σκάφους και σε τρεις μήνες αν ο ανάδοχος περιλαμβάνει μέσα στην προσφερόμενη τιμή και τη
μεταφορά του σκάφους στη Σάμο.
Άρθρο 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
11.1 Για τις ανάγκες της παραλαβής του υποέργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή
Παραλαβής (ΕΠ).
11.2 Η ΕΠ προβαίνει σε μία φάση παραλαβής όπου παραλαμβάνεται οριστικά το σύνολο του
υποέργου.
11.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών θεωρείται ότι δεν
υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής.
11.4 Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα
αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (20 μέρες) και να ενημερώσει
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το
πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός μηνός εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των
απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα
Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις.
11.5 Η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου θα διενεργεί απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους
σε όλη τη διάρκεια του υποέργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης
ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την
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έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει
πλήρως το αντικείμενο της σύμβασης στην τιμή της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, και να παραδώσει το υποέργο εμπρόθεσμα, άρτιο και σε πλήρη λειτουργία.
Άρθρο 12. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
12.1

Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Υποέργου εντός της προθεσμίας ή των

προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση,

η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και

ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
12.2

Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική

Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού
ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, το παρασχεθέν
μέρος του εξοπλισμού που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 13. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13.1

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων,
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
13.2

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, υλικών κλπ. μέχρι

την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής του Υποέργου, οπότε η
κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
13.3

Με την οριστική παραλαβή του Υποέργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του λογισμικού)

μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η
αποκλειστική δικαιούχος επί του Υποέργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.
13.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη

ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που
αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται
στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της

Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει
προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια
τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
Άρθρο 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Υποέργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα
ανταποκρίνεται

στις

προδιαγραφές,

λειτουργίες,

αποτελέσματα

και

ιδιότητες

όπως

αυτές

προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την
απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο
Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Υποέργου έξοδα.
15.2

Για κάθε πληρωμή, ο Κύριος του Έργου αποστέλλει στην ΕΥΔ, γραπτή αίτηση πληρωμής

καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
15.3

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με
την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο
τιμολόγιο.
Άρθρο 16. ΤΙΜΗΜΑ
16.1

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό

των ………………………………………… ευρώ (…..,..€).
16.2

Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την

Αναθέτουσα Αρχή.
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16.3
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή
άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Άρθρο 17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή του συνόλου της Συμβατικής Τιμής του Υποέργου θα γίνει μετά την σύνταξη του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ΕΠ και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου.
Άρθρο 18. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής,
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο
δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος
μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει
ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που
θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
3. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, μόνο
εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τμήματος του έργου.
Άρθρο 19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
19.1

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή

τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν
προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
19.2

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για

κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.
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Άρθρο 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
20.1

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
20.2

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.
Άρθρο 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
21.1

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

21.2

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
21.3

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2

μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και επιλύεται
διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του Διαιτητικού
Δικαστηρίου ρητά συμφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους.
Άρθρο 22. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
22.1

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου

συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης για την ανόρθωση της
αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των μερών με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από
κάθε αξίωσή τους για την ανόρθωση κάθε αποθετικής ζημίας τους.
22.2

Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν

τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια.
22.3

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της Διακήρυξης ή

της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε
θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, και μόνο μέχρι το 100% του ποσού της
αμοιβής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:
Η με αριθμ. 10/2015

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Σάμου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015

Προμήθεια ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών για το Μουσείο Ναυπηγικών και
Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνικές προδιαγραφές
2. Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Σχέδια προθηκών και κατασκευών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια αφορά την προμήθεια ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών για το Μουσείο
Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου.

Περιλαμβάνονται οι ειδικές εκθετικές κατασκευές και προθήκες που απαιτούνται για την ασφαλή και
σωστή ερμηνευτική παρουσίαση των εκθεμάτων και του συνοδευτικού εποπτικού υλικού και των
βιωματικών εφαρμογών μέσα στο μουσείο. Στην προμήθεια δεν περιλαμβάνονται οι κατασκευές που
εντάσσονται στα μόνιμα τμήματα της κτιριακής υποδομής του μουσείου.
Όπου αναφέρεται κατασκευή από MDF: Είναι από MDF E1, ελεύθερα από φορμαλδεΰδες. Όλες οι
συνδέσεις θα πρέπει να είναι μη εμφανείς. Οι βαφές είναι μη ανακλαστικές, με αντοχή στο νερό και με
πιστοποίηση ότι δεν αποβάλλουν χημικές ουσίες ικανές να επηρεάσουν τα εκθέματα.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

1. Διαχωριστικά πετάσματα από MDF και ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με τα σχέδια
της μουσειογραφικής μελέτης και με διαστάσεις 665Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ1), 430Χ10ΧΗ300εκ.
(3.2.ΔΠ2), 160Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ3), 65Χ10ΧΗ215εκ. (3.5.ΔΠ4), 65Χ10ΧΗ215εκ. (3.5.ΔΠ5),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.5.ΔΠ6) και 355Χ10ΧΗ240εκ (3.4.ΔΠ7).
Πρόκειται για τρία ελαφρά διαχωριστικά πετάσματα στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου όπως φαίνονται
στο σχέδιο Μ07 και τέσσερα στον όροφο Μ08. Η στήριξη τους μπορεί να γίνει τόσο στο δάπεδο όσο και
στην οροφή με την λιγότερη δυνατή φθορά των μαρμάρων στο δάπεδο και με διαχωριστική σκοτία στη
ψευδοροφή στην περίπτωση που φτάνουν σε ύψος μέχρι την ψευδοροφή. Επίσης θα πρέπει να
ενσωματωθεί αρμός διαστολής όπου προβλέπεται από το κτίριο (ΔΠ1). Όλες οι επιφάνειες των
πετασμάτων βάφονται σε απόχρωση που θα υποδειχθεί, με διπλή στρώση ακρυλικό αρίστης ποιότητας
αφού προηγηθεί σπατουλάρισμα των επιφανειών και αστάρωμα με αστάρι μετάλλου όπου επικολλάται
εποπτικό υλικό, για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης των αυτοκόλλητων εκτυπώσεων. Στις τελικές
επιφάνειες θα επικολληθούν ψηφιακές εκτυπώσεις ματ υφής με ανεξίτηλα χρώματα τύπου hp latex
(οικολογικό) υψηλής ανάλυσης σε αδιαφανές αυτοκόλλητο βινύλιο με πλαστικοποίηση UV για
μεγαλύτερη διάρκεια η παραγωγή και επικόλληση των οποίων καλύπτεται από άλλο υποέργο.
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2. Εκθετικές κατασκευές από MDF και αναλυτικότερα βάσης εκθεμάτων
στις

αριθμήσεις:

3.2.Β1

(250Χ150ΧΗ15εκ.),

3.2.Β2

που αντιστοιχούν

(440Χ150ΧΗ15εκ.),

3.2.Β3

(440Χ150ΧΗ15εκ). Οι τελικές διαστάσεις θα μετρηθούν επιτόπου του έργου και μετά την
ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών στοιχείων.
Οι βάσεις κατασκευάζονται από σκελετό στραντζαρισμένης λαμαρίνας 4Χ4εκ. και επικαλύπτονται
με MDF πάχους 15χιλ. Η τελική επιφάνεια καλύπτεται με ριπολίνη νερού. Οι θέσεις τους φαίνονται
στο σχέδιο Μ07 (3.2.Β1, 3.2.Β2, 3.2.Β3) ενώ η ενδεικτική κατασκευή που προτείνεται φαίνεται στα
σχέδια Μ22 και Μ23.

3. Εκθετικές κατασκευές από

MDF και αναλυτικότερα βάσεις ομοιωμάτων σκαφών που

αντιστοιχούν στις αριθμήσεις: 3.4.Β4 ( 70Χ50ΧΗ71,5εκ.), 3.4.Β5 (95Χ80ΧΗ71,5εκ.), 3.4.Β6
(95Χ80ΧΗ71,5εκ.), 3.4.Β7 (103Χ48ΧΗ71,5εκ.) και 3.4.Β8 (130Χ50ΧΗ71,5εκ.). Οι τελικές
διαστάσεις θα μετρηθούν επιτόπου του έργου και μετά τον τελικό προσδιορισμό των διαστάσεων
των ομοιωμάτων που αντιστοιχούν στις βάσεις.
Οι βάσεις κατασκευάζονται από σκελετό στραντζαρισμένης λαμαρίνας 4Χ4εκ. και επικαλύπτονται
με MDF πάχους 15χιλ. Στην επάνω επιφάνεια έχουν περιμετρική εγκοπή για την τοποθέτηση του
κλωβού προστασία από plexiglass. Στο κάτω μέρος έχουν εσοχή και κάλυψη από γαλβανισμένο
φύλο λαμαρίνας. Η τελική επιφάνεια των MDF καλύπτεται με ριπολίνη νερού. Οι θέσεις τους
φαίνονται στο σχέδιο Μ08 (3.4.Β4, 3.4.Β5, 3.4.Β6, 3.4.Β7, 3.4.Β8) ενώ η ενδεικτική κατασκευή που
προτείνεται φαίνεται στα σχέδια Μ22 και Μ23.

4. Τρεις Κατακόρυφες επιφάνειες ανάρτησης από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα και
σύστημα ανάρτησης εργαλείων ναυπηγικής

(επιφάνειες: 420ΧΗ200, 350ΧΗ200 &

220ΧΗ200). Πρόκειται για τρεις επιφάνειες ανάρτησης των εργαλείων ναυπηγικής της ενότητα 3.2.8
και αναφέρονται ως ΕΑ1, ΕΑ2 και ΕΑ3. Οι θέσεις στους φαίνονται στο σχέδιο Μ07.
Είναι κατακόρυφα διάτρητες μεταλλικές επιφάνειες, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατάλληλου
πάχους στηριγμένα πάνω στον υφιστάμενο τοίχο. Η τελική επιφάνεια καλύπτεται με δύο στρώσεις
ηλεκτροστατικής βαφής με χρώματα που θα επιλεγούν από τους υπεύθυνους του έργου. Σε
τμήματα των επιφανειών επικολλούνται πλαστικοποιημένες εκτυπώσεις εποπτικού υλικού και
λεζαντών, η παραγωγή και επικόλληση των οποίων καλύπτεται από άλλο υποέργο. Όπου
απαιτείται τοποθετούνται μεταλλικές στηρίξεις των εργαλείων ή άλλες μικροκατασκευές επιτόπου
για την καλύτερη έκθεση των εργαλείων. Υπολογίζεται ότι θα εκτεθούν περίπου 100 εργαλεία
διαφόρων μεγεθών και τα περισσότερα θα χρειαστούν δύο στηρίξεις. Κάποια από τα πιο βαριά
εργαλεία θα στηριχτούν στο δάπεδο ενώ κάποια άλλα θα τοποθετηθούν πάνω σε ράφια πλάτους
περίπου 30 εκ. που θα στηριχθούν πάνω στις κατακόρυφες επιφάνειες ανάρτησης. Επίσης μια
σειρά από τρυπάνια θα αναρτηθούν από απλή κατασκευή με δύο ξύλινες δοκίδες που θα
τοποθετηθούν στο επάνω μέρος της μιας από τις τρεις επιφάνειες ανάρτησης. Στις τελικές
επιφάνειες θα επικολληθούν εκτυπώσεις εκθετικού υλικού με φωτογραφίες κείμενα και σχέδια.
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5. Κατασκευή στάντ (100 Χ 165) με υποδοχή για δύο οθόνη προβολής (στις δύο όψεις του
σταντ), ενσωματωμένη μικρή προθήκη (70Χ30Χ20) και επιφάνεια για εκτυπώσεις (100Χ165)
(3.3.Π4)
Για την παρουσίαση του υλικού των ναυπηγών του Αιγαίου (ενότητα 3.3) κατασκευάζεται σταντ με
φέροντα στοιχεία από inox και επικάλυψη MDF σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Στο σταντ
στηρίζεται οθόνη προβολής ψηφιακού υλικού και μικρή προθήκη από κρύσταλλα ασφαλείας
υπέρλευκα τριπλεχ, με πάχος 4+4χιλ. με ενσωματωμένη μεμβράνη PVB και εσωτερικό φίλτρο UV,
μη ανακλαστικά. Τα σημεία ένωσης των κρυστάλλων είναι πλήρως στεγανά με την χρήση ειδικών
μονωτικών και οι συγκολλήσεις των εφαπτόμενων κρυστάλλων γίνονται υπό γωνία 45Ο. Το άνοιγμα
της προθήκης γίνεται από την πίσω πλευρά. Οι επιφάνειες του MDF επικαλύπτονται με εκτυπώσεις
εκθετικού υλικού. Οι λεπτομέρειες της κατασκευής του σταντ φαίνονται ενδεικτικά στο σχέδιο Μ19.
Στην επάνω εσωτερική ακμή της μικρής προθήκης ενσωματώνεται κρυφός φωτισμός με λαμπτήρες
led. Η τελική επιφάνεια των MDF καλύπτεται με ριπολίνη νερού.

6. Κατασκευή πετάσματος από κρύσταλλο triplex (3.4.1.3) για τον διαχωρισμό των
υποενοτήτων 3.4.1 και 3.4.2 και για τη δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος για την έκθεση του
ομοιώματος της «σάμαινας». Διαστάσεις 470Χ20ΧΗ135.
Κατασκευάζεται πέτασμα από κρύσταλλο triplex διατομής 5+5 με εσωτερικές μεμβράνες ΜVΒ
γαλάζιου χρώματος και αμμοβολής ή με άλλη επεξεργασία για την επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος που είναι η διακριτική και συμβολική αναπαράσταση της θάλασσας χωρίς
κυματισμούς και χωρίς γραμμώσεις. Η θέση της κατασκευής φαίνεται στο σχέδιο Μ08 και γίνεται για
να διαχωρίσει το εκθεσιακό περιβάλλον της ενότητας 3.4.1 με τα αρχαία ομοιώματα και το ομοίωμα
της «σάμαινας» από αυτό της ενότητας 3.4.2 με τις τεχνικές κατασκευής των σκαφών στην
αρχαιότητα. Η ενδεικτική κατασκευή και οι διαστάσείς της φαίνονται αναλυτικά στο σχέδιο Μ25.

7. Εκθετικές κατασκευές από plexiglas
Υπάρχουν μια σειρά κατασκευές από plexiglas που είτε καλύπτουν εκθέματα είτε καλύπτουν
εκτυπώσεις που αλλιώς θα ήταν εκτεθειμένες σε φθορές. Αναλυτικά οι κατασκευές από plexiglas
φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα plexiglas θα πρέπει να είναι τρυπημένα και
επεξεργασμένα στις ακμές τους για να τοποθετηθούν στην τελική θέση τους χωρίς να απαιτείται
άλλη επεξεργασία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ PLEXIGLASS
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1

Φύλλο plexiglass διαφανές 249Χ20εκ πάχος 5χιλ. 2,49Χ0,2 = 0,50μ2

2

Φύλλο plexiglass διαφανές 439Χ20εκ πάχος 5χιλ. 4,39Χ0,2 = 0,88μ2

3

Φύλλο plexiglass διαφανές 439Χ20εκ πάχος 5χιλ. 4,39Χ0,2 = 0,88μ2

4

2 Φύλλα plexiglass διαφανή διαστάσεων περίπου 200Χ160εκ πάχος 5χιλ. κομμένα στο φυσικό
περίγραμμα ενός μουλαριού (και τα δύο) και συνδεδεμένα παράλληλα με αποστάτες επίσης
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από plexiglass. Τα δύο παράλληλα φύλλα θα έχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 40εκ, όσο
και το πάχος της ράχης ενός μουλαριού. 2Χ1,60Χ2 = 6,40μ2
κουτί από plexiglass διαφανές (66Χ46Χ60) πάχος 5χιλ. με ανοιχτή μια έδρα 66Χ46 για το Β4

5

[(0,66Χ0,46) + (0,66Χ0,60Χ2) + (0,46Χ0,60Χ2)] = 1,65μ2
κουτί από plexiglass διαφανές (91Χ76Χ75) πάχος 5χιλ. με ανοιχτή μια έδρα 91Χ76 για το Β5

6

[(0,91Χ0,76) + (0,91Χ0,75Χ2) + (0,76Χ0,75Χ2)] = 3,19μ2
κουτί από plexiglass διαφανές (91Χ76Χ75) πάχος 5χιλ. με ανοιχτή μια έδρα 99Χ76 για το Β6

7

[(0,99Χ0,76) + (0,99Χ0,75Χ2) + (0,76Χ0,75Χ2)] = 3,37μ2
κουτί από plexiglass διαφανές (99Χ44Χ47) πάχος 5χιλ. με ανοιχτή μια έδρα 99Χ44 για το Β7

8

[(0,99Χ0,44) + (0,99Χ0,47Χ2) + (0,44Χ0,47Χ2) = 1,78μ2
κουτί από plexiglass διαφανές (126Χ46Χ150) πάχος 5χιλ. με ανοιχτή μια έδρα 126Χ46 για το

9

Β8 [(1,26Χ0,46) + (1,26Χ1,56Χ2) + (0,46Χ1,50 Χ2)] = 5,89μ2
9 Φύλλα plexiglass διαφανή 120Χ60εκ πάχος 5χιλ. με ανάρτηση από οροφή. Στη μία ή και στις

10 δύο επιφάνειες του plexiglass θα κολληθούν εκτυπώσεις πάνω σε βινιλική μεμβράνη.
1,20Χ0,60Χ9 = 6,48μ2
Θα αναρτηθούν λεπτά χνάρια από χαρτί ή από ξύλο μέσα σε κατασκευή «σάντουιτς» δύο
επιφανειών εκ των οποίων η πίσω θα είναι από PVC 10mm και η εμπρός από plexiglass
10χιλ. Τα χνάρια θα αναρτηθούν πάνω στην επιφάνεια από PVC με την βοήθεια σιλικονούχας
ταινίας. Η επιφάνεια PVC αναρτάται στο τοίχο πλαισιωμένη από ένα προφίλ αλουμινίου
11

τετράγωνο συνολικών διαστάσεων 10 Χ 5εκ. Η κατασκευή επικαλύπτεται στη συνέχεια από
πάνω, αφού έχουν τοποθετηθεί τα εκθέματα στο εσωτερικό της, με πλεξιγκλάς πάχους 10χιλ.
Το πλεξιγκλάς μπαίνει συρταρωτά μέσα στο προφίλ του αλουμινίου (που διαμορφώνει το
πλαίσιο). Όλη η κατασκευή αναρτάται με κρυφές βίδες και παρεμβλήματα από τον τοίχο.
Οι κατασκευές είναι δύο με διαστάσεις 220 Χ 150 και 220 Χ 295 η κάθε μια, συνδεδεμένες με
βίδες ανοξείδωτες και αποστάτες επίσης από plexiglass. 2,20Χ1,50 + 2,20Χ2,95 = 9,79μ2
Σύνολο επιφανειών από plexiglass = 40,81 μ2

8. Ειδική

προθήκη

από

μέταλλο

και

κρύσταλλο

(3.2.Π3)

συνολικών

διαστάσεων

350Χ325ΧH100εκ., με μηχανισμό περιστροφής και αισθητήρα.
Οι εκθεσιακές υποενότητες 3.2.5, 3.2.6 και 3.2.7 παρουσιάζονται όλες σε μια προθήκη κατάλληλα
κατασκευασμένη για να προσφέρει ορθά την αλληλουχία της εκθεσιακής πληροφόρησης. Πρόκειται
για μια μεγάλη μεταλλική προθήκη συνολικών εξωτερικών διαστάσεων περίπου 3,5Χ3,25μ. Η θέση
της φαίνεται στο σχέδιο Μ07 και αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα και ένα περιστρεφόμενο
δακτύλιο που περιέχει στο εσωτερικό του όλα τα εκθέματα. Το σταθερό τμήμα κατασκευάζεται με
σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα 4Χ4, έχει ύψος ένα μέτρο και καλύπτεται από πάνω και σε
τμήμα της πρόσοψής του με κρύσταλλο triplex γαλάζιου χρώματος με πολύ μικρή οπτική
διαπερατότητα. Όλα τα μεταλλικά μέρη της προθήκης έχουν δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής
με χρώματα που θα επιλεγούν από τους υπεύθυνους του έργου. Στο κέντρο του σταθερού
τμήματος υπάρχει ισχυρός κάθετος μεταλλικός άξονας πάνω στον οποίο περιστρέφεται το
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υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής με τη βοήθεια τριών

ρουλεμάν. Το περιστρεφόμενο τμήμα

αποτελείται από έναν οριζόντιο κύλινδρο διαμέτρου 3μ που κινείται γύρο από τον σταθερό
κατακόρυφο άξονα. Ο κύλινδρος καλύπτεται από κρύσταλλο τόσο από πάνω όσο και από την
καμπυλωμένη του πλευρά (με πολλαπλά κρύσταλλα που δημιουργούν ένα κανονικό δωδεκάγωνο
σε κάτοψη). Οι κρύσταλλοι είναι ασφαλείας υπέρλευκη τριπλεχ, με πάχος 8+8χιλ από πάνω και
4+4χιλ. από τα πλάγια. Έχουν ενσωματωμένη μεμβράνη PVB, εσωτερικό φίλτρο UV και είναι μη
ανακλαστικοί. Τα σημεία ένωσης των κρυστάλλων είναι πλήρως στεγανά με την χρήση ειδικών
μονωτικών και η συγκολλήσεις των εφαπτόμενων κρυστάλλων γίνονται υπό γωνία 45Ο. Ο
κύλινδρος είναι διαχωρισμένος σε τρία τμήματα και στο κάθε ένα από αυτά είναι τοποθετημένα τα
εκθέματα της κάθε μιας υποενότητας. Κάθε φορά φαίνεται μέρος μόνο του περιστρεφόμενου
τμήματος (το 1/3) που βρίσκεται έξω από τον καλυμμένο χώρο του σταθερού τμήματος. Με τον
τρόπο αυτόν ο επισκέπτης μπορεί να δει κάθε φορά μόνο τα εκθέματα της μιας από τις τρεις
υποενότητας που περιλαμβάνονται στην προθήκη. Παράλληλα ένας φωτοαισθητήρας αναγνωρίζει
την υποενότητα που βλέπει κάθε φορά ο επισκέπτης και προβάλει σε οθόνη μπροστά από τον
επισκέπτη το αντίστοιχο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό από σχέδια φωτογραφίες και επεξηγήσεις. Η
ψηφιακή εγκατάσταση καλύπτεται από άλλο υποέργο και δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα
ανάθεση. Ο επισκέπτης μπορεί να περιστρέψει μόνος του το περιστρεφόμενο τμήμα της προθήκης,
να δει την αλληλουχία των εκθεμάτων από τις τρεις υποενότητες και παράλληλα θα αλλάζει το
ψηφιακό υλικό που προβάλλεται μπροστά του ακολουθώντας επίσης την αλληλουχία των
εκθεμάτων. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της προθήκης 3.2.Π3 παρουσιάζονται αναλυτικά στα
σχέδια Μ20 και Μ21. Η προθήκη θα έρθει σε επιμέρους τεμάχια στο εσωτερικό του Μουσείου και
θα συναρμολογηθεί επιτόπου από τον ανάδοχο του παρόντος έργου.
Στην επαφή των κινητών μερών μεταξύ τους, και στην επαφή κινητών με σταθερά, σε όλο τις
επαφές ανεξαιρέτως, η επικόλληση γίνεται με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο - όχι αυτοκόλλητα,
διαφανή, άμεσης επαναφοράς, ελαστικά παρεμβύσματα, χωρίς τριχοειδείς γραμμώσεις, σύμφωνα
με τα πρότυπα:
DIN 53550 1.2-1.5 g/cm3
DIN 53505 40-75
DIN 53512 20-40%
DIN 53517 10-25%
DIN 53504 3,0-9,0 Mpa

9. Δύο προθήκες από MDF με διαστάσεις 183Χ73ΧΗ80εκ. κάθε μια, με κρυστάλλινο κώδωνα
και συρόμενο μηχανισμό (3.1.Π1 & 3.2.Π2)
Πρόκειται για δύο ίδιες προθήκες που στο επάνω τμήμα τους εκτίθενται ναυπηγικά μοντέλα,
«σαλότα» και ναυπηγικά σχέδια της υποενότητας

3.1.3 ενώ στο κάτω τμήμα τους διαθέτουν

ντουλάπια για αποθήκευση μικρών αντικειμένων. Τα εκθέματα καλύπτονται από κλωβούς
κατασκευασμένους από κρύσταλλα ασφαλείας υπέρλευκα τριπλεχ, με πάχος 4+4χιλ. με
ενσωματωμένη μεμβράνη PVB και εσωτερικό φίλτρο UV, μη ανακλαστικά. Τα σημεία ένωσης των
κρυστάλλων είναι πλήρως στεγανά με την χρήση ειδικών μονωτικών και η συγκολλήσεις των
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εφαπτόμενων κρυστάλλων γίνονται υπό γωνία 45Ο. Ο κλωβός ανοίγει από την πρόσοψη με
συρόμενο μηχανισμό προς τα εμπρός και με κρυφή κλειδαριά από κάτω. Η τελική επιφάνεια των
MDF καλύπτεται με ριπολίνη νερού.. Στο εσωτερικό της προθήκης και σε σημείο που θα υποδειχθεί
από την επίβλεψη του έργου, θα τοποθετηθεί καθρέφτης για την δυνατότητα θέασης ενός
εκθέματος («σαλότου») από την πίσω πλευρά του. Η διαστάσεις του καθρέφτη θα είναι περίπου
80Χ20εκ. Για τον ίδιο λόγο θα προβλέπεται μια μικρή στήριξη από πλεξιγκλάς ή άλλο διακριτικό
τρόπο που θα κρατά το έκθεμα σε απόσταση και με μικρή κλίσει από τον καθρέφτη. Οι διαστάσεις
και οι λεπτομέρειες της κατασκευής των προθηκών αναφέρονται στο σχέδιο Μ22. Στην επαφή των
κινητών μερών μεταξύ τους, και στην επαφή κινητών με σταθερά, , σε όλο τις επαφές ανεξαιρέτως,
η επικόλληση γίνεται με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο - όχι αυτοκόλλητα, διαφανή, άμεσης
επαναφοράς, ελαστικά παρεμβύσματα, χωρίς τριχοειδείς γραμμώσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα
που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

10. Δεκαπέντε μεταλλικές εκθετικές πινακίδες διαστάσεων 60Χ120 με ειδική βάση στήριξης στα
κιγκλίδωμα του υπαίθριου χώρου.
Πρόκειται για τις εκθετικές πινακίδες στον υπαίθριο χώρο του μουσείου που στηρίζονται πάνω στα
κιγκλιδώματα. Είναι επιφάνειες από αλουμίνιο με ενισχύσεις από γαλβανισμένη λαμαρίνα και
συνολικά με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής. Το γαλβάνισα γίνεται στο σύνολο της
κατασκευής και μετά την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών, ακόμη και των οπών για τις βίδες.
Πάνω στην επιφάνεια αλουμινίου επικολλάται η εκτύπωση με το εκθετικό υλικό. ΟΙ στηρίξεις πάνω
στο κιγκλίδωμα γίνονται με τρόπο που να διατηρεί την οριζοντιότητα των πινακίδων παρά την κλίση
του κιγκλιδώματος όταν βρίσκεται σε ράμπα. Οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες
των πινακίδων φαίνονται στο σχέδιο Μ17.

11. Εξήντα πινακίδες σήμανσης.
Πρόκειται για τις πινακίδες σήμανσης και αναγγελίας χώρων που βρίσκονται τόσο στον εσωτερικό
όσο και στον εξωτερικό του μουσείου. Υπάρχουν τριών ειδών πινακίδες. Οι επιτοίχιες που είτε
εφάπτονται είτε εξέχουν από τον τοίχο (45 τεμάχια), οι αυτοφερόμενες που διαθέτουν
ενσωματωμένες στηρίξεις είναι κινητές και πατούν επάνω στο δάπεδο (3 τεμάχια) και οι πινακίδες
του περιβάλλοντα χώρου που στηρίζονται με έναν ορθοστάτη πάνω στο κιγκλιδώματα (12 τεμάχια).
Οι πινακίδες κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το γαλβάνισα γίνεται στο σύνολο της
κατασκευής και μετά την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών, ακόμη και των οπών για τις βίδες.
Έχουν επίσης δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με χρώματα που θα επιλεγούν από τους
υπεύθυνους του έργου και θα φέρουν αυτοκόλλητες εκτυπώσεις σήμανσης. Αναλυτικότερα η
κατασκευή τους φαίνεται στα σχέδια Μ15 και Μ16. Οι διαστάσεις και οι κατασκευές
διαφοροποιούνται στο εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο και το πλάτος τους είναι μεταβλητό,
ανάλογο των κειμένων που αναφέρονται στα σχέδια Μ10, Μ11, Μ12, Μ13 και Μ14
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Συμπληρωματικές προδιαγραφές για της βαφές των προθηκών και των πινακίδων
σήμανσης
Όπου χρησιμοποιηθεί ηλεκτροστατική βαφή, σε μεταλλικές κατασκευές, θα είναι σύμφωνα με το
πρότυπο DIN 50939 και DIN 55990/3. Σε Ral αποχρώσεις και στην υφή που θα υποδείξει η
αναθέτουσα αρχή.
Βαφές ξύλινων επιφανειών:
α) Εσωτερικά των προθηκών:
Βαφή υδατοδυαλυτή (ρεπολίνη νερού) η οποία θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
Κατά το πρότυπο DΙΝ 18363, 2.4.1
Ανθεκτική κατά DIN 53778
Μη εύφλεκτο (εφάμιλλο με πιστοποίηση DIN 4102 κλάση Α2)
Voc<1g/l
Με διαλύτη το νερό
Χωρίς διαλυτικά
Φιλική προς το περιβάλλον
Άριστα οικολογική
β) Εξωτερικά των προθηκών:
- Ριπολίνες υδατοδυαλυτές, με πρότυπο TT-P-19,
και πρότυπο N.F.P.A. Class “A” για καθυστέρηση σε φωτιά.
Όλες

οι

βαφές

θα

πρέπει

να

έχει

προδιαγραφές

σκληρότητας DIN 53153,

αντοχής

στο

νερό ISO 1521/1971 και αντοχής σε διάβρωση ASTMB 17-64. Τα χρώματα θα επιλεγούν από τους
υπεύθυνους του έργου από χρωματολόγιο τύπου RAL

Οι προς προμήθεια ειδικές εκθεσιακές κατασκευές και προθήκες θα παραδοθούν στο φορέα πλήρως
συναρμολογημένες και τοποθετημένες στο εσωτερικό του Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών
Αιγαίου έτοιμες για την έκθεση. Η σύναψη σύμβασης της εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλή τιμή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.
2286/95 και τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδες και τριάντα έξι
ευρώ (130.036,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (17%). Ο προϋπολογισμός χωρίς τον ΦΠΑ
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδες εκατό σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
(111.141,88 €) και προέρχεται από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ (Ε0118) με ενάριθμο κωδικό
2012ΣΕ01180005 στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» με
κωδικό MIS 372978 το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σελίδα 57

ΚΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”

του

16PROC004901212 2016-08-04
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
Περιγραφή Είδους
Α/Α

(ειδικές εκθετικές κατασκευές και

Τιμή

Συνολικό

Μονάδας (€)

Κόστος (€)

Μ/Μ

Ποσότητα

m2

60

220,00

13.200,00

m2

17

450,00

7.650,00

προθήκες)
Διαχωριστικά πετάσματα από MDF και
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με
τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης
και με διαστάσεις
665Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ1),
1

430Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ2),
160Χ10ΧΗ300εκ. (3.2.ΔΠ3),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.1.ΔΠ4),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.1.ΔΠ5),
65Χ10ΧΗ215εκ. (3.5.ΔΠ6), και
355Χ10ΧΗ240εκ (3.4.ΔΠ7).
Εκθετικές κατασκευές από

MDF και

αναλυτικότερα βάσης εκθεμάτων
2

που

αντιστοιχούν στις αριθμήσεις: 3.2.Β1
(250Χ150ΧΗ15εκ.),
3.2.Β2 (440Χ150ΧΗ15εκ.),
3.2.Β3 (440Χ150ΧΗ15εκ)
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Εκθετικές κατασκευές από MDF και
αναλυτικότερα
σκαφών

που

βάσεις

ομοιωμάτων

αντιστοιχούν

στις

αριθμήσεις:
3

3.4.Β4 ( 70Χ50ΧΗ71,5εκ.),

m2

3,01

1.200,00

3.612,00

m2

20,0

775,00

15.500,00

Τεμ.

1

5.000,00

5.000,00

Τεμ.

1

7.000,00

7.000,00

m2

40,81

168,00

6.856,08

Τεμ

1

950,00

950,00

Τεμ.

1

Τεμ.

2

5.000,00

10.000,00

Τεμ.

15

500,00

7.500,00

3.4.Β5 (95Χ80ΧΗ71,5εκ.),
3.4.Β6 (95Χ80ΧΗ71,5εκ.),
3.4.Β7 (103Χ48ΧΗ71,5εκ.) και
3.4.Β8 (130Χ50ΧΗ71,5εκ.)
Τρεις κατακόρυφες επιφάνειες
ανάρτησης από MDF και σύστημα
4

ανάρτησης εργαλείων ναυπηγικής
(επιφάνειες: 420ΧΗ200, 350ΧΗ200 &
220ΧΗ200).
Στάντ (100Χ 165) με υποδοχή για

5

οθόνη προβολής, ενσωματωμένη μικρή
προθήκη (70Χ30Χ20) και επιφάνεια για
εκτυπώσεις(100Χ165) (3.3.Π4)
Πέτασμα από κρύσταλλο triplex
(3.4.1.3) για τον διαχωρισμό των

6

υποενοτήτων 3.4.1 και 3.4.2 και για τη
δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος για
την έκθεση του ομοιώματος της
«σάμαινας». Διαστάσεις 470Χ20ΧΗ135.
Εκθετικές κατασκευές από plexiglas

7α

και δύο κατασκευές από PVC με
πλαίσιο προφίλ αλουμινίου

7β

Αναρτήσεις του 7α με σιλικονούχα
ταινία
Ειδική προθήκη από μέταλλο και

8

κρύσταλλο (3.2.Π3) συνολικών
διαστάσεων 350Χ325ΧH100εκ., με

22.023,80

22.023,80

μηχανισμό περιστροφής και αισθητήρα.
Δύο προθήκες από MDF με διαστάσεις
9

183Χ73ΧΗ80εκ. κάθε μια, με
κρυστάλλινο κώδωνα και συρόμενο
μηχανισμό (3.1.Π1 & 3.2.Π2)
Δεκαπέντε μεταλλικές εκθετικές

10

πινακίδες διαστάσεων 60Χ120 με ειδική
βάση στήριξης στα κιγκλίδωμα του
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υπαίθριου χώρου.
11

Αυτοφερόμενες πινακίδες σήμανσης

Τεμ.

3

500,00

1.500,00

12

Επιτοίχιες πινακίδες σήμανσης.

Τεμ.

45

150,00

6.750,00

Τεμ.

12

300,00

3.600,00

13

Πινακίδες σήμανσης πάνω στα
κιγκλιδώματα του περιβάλλοντα χώρου
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ΣΥΝΟΛΟ

111.141,88

ΦΠΑ 17%

18.894,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

130.036,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)

Σελίδα 61

