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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ∆ιακηρύσσει Πρόχειρο 
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική 
προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, για την Προµήθειακαι µεταφορά άλατος αποχιονισµού  για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Εύβοιας προϋπολογισµού € 73.800,00 ( συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ), σύµφωνα µε τα 
παρακάτω : 

     ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Π.∆. 148 /2010ΦΕΚ  241/τ/27-10-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

• Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α' 19/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών 
Θεµάτων» 

• Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 
του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και 
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64 /16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά 

• Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150 /10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

• Π.∆. 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 εκάστοτε ισχύει 

• Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 

• Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247 /27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κρότους και άλλες διατάξεις» 

• Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α'141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 
«Αρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 

• Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α'194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
• Οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64/16-3-2007), µε το οποίο έγινε προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως 
ισχύει 

• Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α'204/19.07.1974) «ΠερίΛογιστικού των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου» 

• Η αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ Β' 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση 
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
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• Η υπ' αριθµ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β' 1789/12.11.2010) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
προµηθειών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του όρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 
2286/95» 

• Οι διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• Η υπ' αριθµ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) 
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν 
τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» και την 
1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.∆. «Τροποποίηση 
της υπ' αριθµ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) 

• Οι διατάξεις του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ Α' 163) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 

• Οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων» 

• Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

• Η  850/2012   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠεριφέρειαςΣτεράς Ελλάδας περί της 
έγκρισης δαπάνης για την  προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού  για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

• Η µε αριθµό   975/27-9-2012          Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας περί της έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για 
την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια και µεταφορά άλατος αποχιονισµού για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Εύβοιας και την έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης  . 

• Τo σχετικό  έγγραφο  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για την προµήθεια και 
µεταφορά άλατος αποχιονισµού για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός είναι Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και 
σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη προµηθευτή 900 τόνων  άλατος 
αποχιονισµού και µεταφοράς του για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, µε ύψος δαπάνης 73.800,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την ∆ευτέρα  22 Οκτωβρίου   ηµέρα    και ώρα 11.00 π.µ. ( λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο Γραφείο  305      της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Εύβοιας, 
ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής . 

. Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Π.∆. και οι συµµετέχοντες για να γίνουν 
δεκτοί σ' αυτόν,  πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : 

 Φάκελος   προσφοράς   στον οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω : 

- Φάκελος Προσφοράς 

.-   0 τίτλος του έργου 

.-   0 πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

.-    Η  ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 -    Τα στοιχεία του προσφέροντος 

   Μέσα στο κυρίως Φάκελο θα υπάρχουν έξι (6) σφραγισµένοι υποφάκελοι : 
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1.- Φάκελοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Πρωτότυπα και Αντίγραφα ( 2 φάκελοι ) 2.-   
Φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς - Πρωτότυπο και αντίγραφο ( 2 φάκελοι ) 3.- Φάκελοι 
Τεχνικών Προδιαγραφών - Πρωτότυπα και αντίγραφα ( 2 φάκελοι ) 

2.- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, 
τα εξής δικαιολογητικά: 

 -Εγγύηση συµµέτοχης στον διαγωνισµό. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ.  

Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

Ι.   Την σχετική διακήρυξη , την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η   εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 

(1) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει το ορισµένο ποσό µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
(2) τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) την ηµεροµηνία έκδοσης της, 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται 
εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την 
Υπηρεσία. 

 -Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς τη ∆/νση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού  τηςΠ.Ε. Εύβοιας , όπου θα αναφέρονται τα Βασικά στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας,) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση 
ένωσης, των φορέων που απαρτίζουν τον υποψήφιο Ανάδοχο. Παράλληλα θα αναφέρεται ότι δίνεται 
η συγκατάθεση γιατη διακίνηση εγγράφων µέσω του αριθµού (ή των αριθµών σε περίπτωση ένωσης 
εταιριών)τηλεοµοιοτυπίας (που δηλώνεται στην αίτηση. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του υποψήφιου Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους νόµιµους 
εκπρόσωπους όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη. 

. -Υπεύθυνη   δήλωση του Ν.1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι-), 
της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαΒε γνώση, και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά του καλύπτει το 
σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 
ακριβή. 

 -Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

-Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 
- δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα (ΐ) συµµετοχή    
σε   εγκληµατική    οργάνωση, 

δωροδοκία, 
-   απάτη, 
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- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, 
- (Για Νοµικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
- Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του 
Π∆ 118/07. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος: 

(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

(β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (Γ. Γ Εµπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή) 

(γ) δεν απώλεσε το δικαίωµα να συµµετέχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας ή Ν. Π. ∆. ∆, Ν. Π. Ι. ∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατ1 δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης στην περίπτωση που οι προσφέροντες συµµετέχουν στους 
διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους. 

3.- ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( Πρωτότυπο και Αντίγραφο ) 
Θα είναι σφραγισµένοι και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο τίτλος της 
Προµήθειας και ο φορέας που απευθύνεται ο ∆ιαγωνιζόµενος. 
Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει Οικονοµική Προσφορά και στην οποία ο ∆ιαγωνιζόµενος θα 
αναγράφει την προσφερόµενη τιµή µονάδος χωρίς Φ.Π.Α.(€/τόνο), το όλο τίµηµα της Προµήθειας ( 
χωρίς Φ.Π.Α.) , τον Φ.Π.Α. και το σύνολο, ξεχωριστά. 
Η ισχύς της Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι για 360 ηµέρες . 

 
  

4.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το αλάτι αποχιονισµού, να διαθέτει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 
αποτελεσµατική χρήση του, επί οδοστρωµάτων µε τη βοήθεια µηχανηµάτων αποχιονισµού. 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• .Η προµήθεια του συνόλου της ποσότητας, θα γίνει µε τµηµατικές παραλαβές και κατ’ 
ανώτατο όριο εντός δώδεκα (12) µηνών, από της υπογραφής της σύµβασης. 

• Για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά ο χρόνος παράδοσης κάθε 
τµηµατικής παραγγελίας, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ηµερολογιακές ηµέρες, από τη 
παραγγελία της υπηρεσίας στο τηλέφωνο ή στο fax του προµηθευτή. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις), ο χρόνος παράδοσης κάθε 
τµηµατικής παραγγελίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 ηµερολογιακές ηµέρες. 

• Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται (τόπος παράδοσης) στις αποθήκες στον Άγιο 
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∆.∆ιρφύων-Μεσσαπίων, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 
Ο προµηθευτής θα µεριµνά για την παράδοση των υλικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών και θα ειδοποιεί την υπηρεσία για την ηµεροµηνία και ώρα που 
προτίθεται να παραδόσει τα υλικά. 

• Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί από το διαγωνισµό µπορεί, κατά τις τµηµατικές 
παραδόσεις, να παραδίδει ποσότητα αποκλίνουσα από τη παραγγελθείσα µέχρι 4%. 

• Η παραλαβή ολοκληρώνεται (χρόνος παραλαβής) µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 
• Θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε τη προσφορά τους, αποδέχονται πλήρως 

όλους τους ειδικούς όρους. 

5.-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

0 ∆ιαγωνισµός αφορά την Προµήθεια και µεταφορά άλατος, συνολικού ποσού 73.800,00 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε δυνατότητα αύξησης 30% ή µείωσης 50% της τελικής 
ποσότητας σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007 ( Κ.Π.∆.) . 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προµηθευτή αποτελεί η 
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω. 

Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Εύβοιας ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και µέσα σε 20 ηµέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο 
αναδειχθείς ως προµηθευτής να προσέλθει στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού για την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον οποίο θα περιλαµβάνονται δύο (2) µικρότεροι υποφακέλοι 
όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», και µέσα θα υπάρχουν όλα τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», 
και θα περιλαµβάνονται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά κατά σειρά 
αναφέρονται παρακάτω: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα,) 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου 
ΟΤΑ.   (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 
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• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε. από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει (για 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Ανώνυµες 
εταιρίες από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά   πρόσωπα)   (Αφορά Νοµικά Πρόσωπα,) 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου για τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.) και για τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση 
Συνεταιρισµού. (Αφορά Νοµικά Πρόσωπα) 

• ∆ικαιολογητικά σύστασης (Αφορά Νοµικά Πρόσωπα) / Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (Αφορά Συνεταιρισµούς) 

• Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Οι 
αλλοδαποί και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα θα προσκοµίσουν ισοδύναµα µε τα ακόλουθα 
έγγραφα, αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά 
ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν 
από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

• Tο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα υποβάλει τα Πρακτικά 
και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή που διατηρεί 
το δικαίωµα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προµήθειας. 

• Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία 
επισυνάπτεται σχέδιο Σύµβασης προµήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών 
από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης προσκοµίζοντας τη χρηµατική Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το νόµο κυρώσεις. 

   Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεταιτµηµατικά µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα στο όνοµά του, σε 
βάρος του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Εύβοιας , βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής και των Τιµολογίων του Προµηθευτή 

6.ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

• Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ για το προς προµήθεια είδος του διαγωνισµού και θα 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 

• ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές, για µέρος του προς προµήθεια είδους ή για µέρος της 
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ποσότητας προς προµήθεια και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

• Η τιµή δίδεται ως εξής: Τιµή για το προς προµήθεια είδος µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., µε 
ανώτατο όριο για το σύνολο της προσφοράς το ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ. Ποσοστό Φ.Π.Α. 
επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. 
αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία). 

Στη τιµή µπορεί να αναγραφεί και η αξία του Φ.Π.Α. µε το αντίστοιχο ποσοστό στο οποίο 
υπάγεται το είδος. 

Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

• ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το προς προµήθεια είδος και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες (Π.∆.370/95 άρ.2 §3). 

Το αντίτιµο της προµήθειας υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας. Ο 
Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Εύβοιας 
www.pste.gov.gr, ενώ Περίληψη της θα δηµοσιευτεί σε (1) ηµερήσια Τοπική Εφηµερίδα.  
Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22213 53725 κα  Συρµακέζη και για τα τεχνικά στοιχεία του 
διαγωνισµού κ. Βουγουκαλάκις 22213-54158 

Χαλκίδα 5 /10  /2012  

ΟΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΑΘΑΝ.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
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