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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   35 /01-12-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

782/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  όρων  δηµοπράτη- 
σης δηµόσιου πρόχειρου συ-
νοπτικού διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ,για την 
προµήθεια λογισµικών.  
 

     

 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 63455/27-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό 
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 
( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 

 
 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη 
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.   
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            Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 16ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 62890/25-11-2014 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής Τµήµα ΕΠΕ 
του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων  δηµοπράτησης δηµόσιου 
πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή ,για την προµήθεια λογισµικών, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

             «Έχοντας υπόψη την αριθµ 554/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

έγκρισης διενέργειας προµήθειας λογισµικών και προκειµένου η υπηρεσία µας να 
προχωρήσει στην προµήθεια λογισµικών, προτείνουµε την εκτέλεσή της, µε  δηµόσιο 
πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.  

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε  τον ΦΠΑ, εκτιµάται σε σαράντα χιλιάδες  ευρώ 
(40.000,00€)  συνολικά (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%). 

Σας στέλνουµε τους όρους δηµοπράτησης και παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  
για :  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  δηµόσιου πρόχειρου 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λογισµικών» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ράµας, συνολικού προϋπολογισµού  40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ.   

2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.03 οικονοµικού έτους 2014, 
µε τίτλο «Προµήθεια λογισµικών», ποσού 40.000,00 €. 

 

Στη  ∆/νση οικονοµικών υπηρεσιών,  κοινοποιείται το παρόν  για την έκδοση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης   40.000,00 €   µε  CPV: 48000000-8». 

 
        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και το σχέδιο όρων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους  δηµοπράτησης του  δηµόσιου πρόχειρου συνοπ- 
τικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την 
«Προµήθεια λογισµικών για τις ανάγκες του  ∆ήµου ∆ράµας» , σύµφωνα µε 
τους όρους που ακολουθούν , όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής Τµήµα ΕΠΕ του ∆ήµου 
∆ράµας   
               
                «ΣΧΕ∆ΙΟ :                            
                                                                                     
                                                                                       CPV 48000000-8 
                                                          
Ηµεροµηνία 
αποστολής 
για 
δηµοσίευση 
στην 
Εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευση
ς στον 
Ηµερήσιο 
Τύπο 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

 
Προϋπολογισµό

ς 
  

40.000,00  
(€) 

(µε ΦΠΑ 23%)  

 
Ηµεροµηνία 
διενέργειας 
διαγωνισµού 

 
∆εν 

ΧΧ/ΧΧ/2014 
∆εν 
απαιτείται 

 
  

XX/XX/2014 
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απαιτείται 
 

 
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών 
Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 
(Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
ΕΚΠΟΤΑ». 

7) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν.4281/2014  
      (Φ.Ε.Κ 160/Α/8-8-2014) 
8) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας 

οικονοµικού έτους  2014 µε  ΚΑ 10.7134.03. 
9) Την 554/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί έγκρισης της 

προµήθειας 
10) Την /2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης 

όρων δηµοπράτησης 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 

 
1. ∆ηµόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια λογισµικών.    
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε  τον ΦΠΑ, εκτιµάται σε σαράντα 

χιλιάδες ευρώ (40.000,00€)  συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του   
Προϋπολογισµού του δήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2014  µε ΚΑ 
10.7134.03 

  
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
2ος όροφος 

Αίθουσα δ/νσης Τεχν. 
Υπηρεσιών 

  
ΧΧ/ΧΧ/2014 

 
ΧΧΧ  

 
10.00 π.µ. 

 Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι 
η ΧΧ/ΧΧ/2014, ηµέρα ΧΧΧΧ  και ώρα 10.00 π.µ. 
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            Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα την αναθέτουσας 
αρχής, στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 2ο όροφο 
(αίθουσα δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).   
       Ο διαγωνισµός θα γίνει σε  διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού πέντε (5) 
ηµέρες µετά  από την  δηµοσίευση  της περίληψης διακήρυξης σε µία (1) 
τοπική εφηµερίδα, την τοιχοκόλλησή της και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα 
του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ).. 
       Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στα 
συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.                     
      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω 
προθεσµίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
       Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος 
της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και να έχει χρονική ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα επιπλέον από την ηµεροµηνία λήξης  της ισχύος των 
προσφορών. Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, 
ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.   
       Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος 
µικρότερο της παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, Γ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της 
διακήρυξης αυτής. 
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής 
παρέχονται από την Υπηρεσία µας.  

 
               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ                          ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Προµήθεια λογισµικών.    
   

  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Παραρτήµατα (Α, Β, Γ) 
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ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
40.000,00€  (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των 
λοιπών κρατήσεων)   
 

Η ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
 
Τον  KA 10.7134.03 
 
 
  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
∆ήµος ∆ράµας   
  
            
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
% 
 

 
Κατά την πληρωµή  θα γίνει παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος   σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
παρακράτηση όλων των νόµιµων κρατήσεων, τελών που 
ισχύουν κατά τον χρόνο του διαγωνισµού. 
 
  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 

δηµόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης σαράντα 
χιλιάδων (40.000,00 €),  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%), µε κριτήριο 
κατακύρωσης την   χαµηλότερη τιµή,  για την  προµήθεια λογισµικών. Ο 
προµηθευτής έχει  υποχρέωση υποστήριξης για τις εργασίες εγκατάστασης 
λογισµικών, στον   ανάδοχο παράπλευρου διαγωνισµού για εξοπλισµό (στον 
οποίο θα εγκατασταθούν τα υπό προµήθεια λογισµικά).    

   

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο ∆ράµας 
Βερµίου 2 και 1ης 

Ιουλίου  
2ος όροφος 

Αίθουσα δ/νσης Τεχν. 

  
ΧΧ/ΧΧ/2014 

 
ΧΧΧΧ  

 
10.00 π.µ. 
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Υπηρεσιών  

 

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προµήθειας ορίζεται σε εξήντα 

(60) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
 

1.4 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί σε µία ηµερήσια τοπική 
(νοµαρχιακή) εφηµερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήµου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου, στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ). 

 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της 
περιληπτικής Προκήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών βαρύνουν τον 
ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).- 
 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την    
ΧΧ/ΧΧ/2014, ηµέρα   ΧΧΧΧ και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών,  
∆ηµαρχείο 2ος όροφος. 
  

Οι προσφορές µπορεί  και να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία 
µέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής  ηµεροµηνίας  υποβολής των 
προσφορών. Στις περιπτώσεις που οι αποστελλόµενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόµενα παραπάνω, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 
 

1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής  και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική 
(courier), µε την υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσµίας µιας (1) 
εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της. 

                 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 
αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το 
αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα 
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στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 
κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της 
∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του 
δήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimosdramas.gr . Σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόµενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι σκόπιµο να 
ενηµερώσει (µε e-mail) την Αναθέτουσα Αρχή ώστε να µπορεί να ενηµερωθεί 
για οτιδήποτε –εάν και εφόσον- απαιτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η 
συµπληρωµατική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ..   
 
 2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

� Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη εµπορικού ή 
βιοµηχανικού ή βιοτεχνικού επιµελητηρίου και ασκούν συναφές 
επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

� Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στο άρθρο 8 της ΥΑ 11389/93. 

� Συνεταιρισµοί. 
      τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην  παράγραφο 2.2  
 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
� Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 
� Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
� Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 
 

2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί 
ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.4 της παρούσας.  

2. Κατά περίπτωση: 
 

Α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

2.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν 
έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007.   Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,   πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση   ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

β.  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην 
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Γ.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του  ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρµόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 
60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 
 

δ.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 
δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού 
του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε 
επίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή 
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

6.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού   
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ε.  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 
µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 
συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν 
πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται 

από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
 
 3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 7 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, 
εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/ 
εκπρόσωπό τους. 
 
4. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  
Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  
Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος 
και ∆ιευθύνων 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. 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
- Ατοµικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς 
τους ή άλλο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους  
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και 
έγγραφα θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

2.3    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
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Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την 
αρχή της ίσης   µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους 
διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν.  

 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. 
Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν 
να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

 

2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Το ποσό 
της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
(µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού.   

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος 
από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος. 

4. 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 Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1, ή να 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 
απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ, οπότε η 
Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 150 
ηµερών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 
προσφορών του άρθρου 1.6 και επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα από το 
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οποίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων διαγωνιζοµένων 
(πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή του   
συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο 
στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί 
από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν 
υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής 
περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο φάκελο, σε δύο 
αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη.  
Ο ενιαίος   φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους, 
ανεξάρτητους   φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό   
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά».  Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Και οι δύο 
υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.   Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 
τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. Πιο συγκεκριµένα οι δύο υποφάκελοι 
πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 
 
 
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσης.    
 
 
Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται 
από την παρούσα διακήρυξη, µε τη συµπλήρωση του εντύπου που 
βρίσκεται στην  σελίδα δέκα εξ (16) της παρούσας 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος 
της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο 
διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  
  
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

προµήθειας λογισµικών 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3/2014 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

ΧΧ/ΧΧ/2014 
 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 
πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα 
συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 
σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και δεν πρέπει να 
φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην 
Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον διαγωνιζόµενο.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της 
Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
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διαγωνιζοµένων  πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 
θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

 

3.2   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους 

τουλάχιστον για 120 ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
Προσφορών του άρθρου 1.6. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί 
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, 
για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς θα 
υποβάλλεται µε υπεύθυνη δήλωση στο φάκελο δικαιολογητικών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει 
όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

4 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

           1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την δηµοσιευθείσα 
περίληψη της διακήρυξης.  Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται   από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται   από το παραπάνω 
όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, µέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι 
σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης,  να ελεγχθεί και να γίνει η 
πιθανή απόρριψη των προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και 
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    
           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών    ανακοινώνεται στους 
συµµετέχοντες το πρακτικό µε τις  προσφορές που γίνονται δεκτές στον 
διαγωνισµό. 
           4. Στη συνέχεια και µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων,       καλούνται  οι διαγωνιζόµενοι  σε  συγκεκριµένη  ηµέρα και ώρα 
για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Σε περίπτωση ίσων 
οικονοµικών προσφορών, ο ανάδοχος αναδεικνύεται µε δηµόσια κλήρωση. 
            
  Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών  και 
οικονοµικών) δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζοµένων, αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση 
νόµιµα παραστατικά. 

  Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το 
διαγωνισµό, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών 
και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις επί των 
ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται µε  
fax ή µε e-mail. 
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4.2     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

� Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

� Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4.3       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν (άρθρο 15 

ΕΚΠΟΤΑ): 
- Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

- Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της 
συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε αυτόν,  µόνον από διαγωνιζοµένους που 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην 
αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη οικονοµική επιτροπή, η οποία 
αποφαίνεται τελικά. 

 

4.4     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, για  το σύνολο 

των απαιτουµένων λογισµικών, αποκλειόµενης προσφοράς που θα αναφέρεται 
µόνο σε µέρος αυτών.  Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός  που θα προσφέρει τη 
µικρότερη  προσφορά στο σύνολό της. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  
 
Τονίζεται ότι: 
      -     Σε περίπτωση απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε 
κλήρωση, παρουσία των διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές 

   
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του  Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. 

2. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να είναι συµπληρωµένη 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά το 
πρωτόκολλο παραλαβής της προµήθειας. 

 

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του 
ηµερήσια αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση µεταβολής του συντελεστή 
ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον δήµο. 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά  την παράδοση  των ειδών 
και την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το 
σχετικό παραστατικό (τιµολόγιο).  Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής. 

Η πληρωµή    στον προµηθευτή, θα γίνει  εντός προθεσµίας που 
ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 
 Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για 
την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, τέλη, φόρους κατά 
τον χρόνο του διαγωνισµού. Επίσης και τα έξοδα των εκ του νόµου 

απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής Προκήρυξης καθώς και των 
τυχόν επαναληπτικών (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 

5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της  προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της προµήθειας σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν 
από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για 
κάθε ζηµία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο 
προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου. 

5.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και 
να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο 
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 

5.5  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν 
να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  

 

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των 
όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.-   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Α/Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Landscape Suite of programs:  

• Landscape Design 

• Site Planning 

• Plant Database 

• Irrigation 2.740 1 2.740,00 

2 Autodesk AutoCAD 2015 3D  4.780 1 4.780,00 
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3 
Autodesk AutoCAD LT 2015 Commercial 
New SLM 1.260 2 2.520,00 

4 

NetApp SW-2-2552A-PREMBNDL  
Basic Support/Subscription for 3 years 
(cs-n-ssp) 8.140 2 16.280,00 

5 OfficeStdPlus 2013 OLP NL Gov 350 10 3.500,00 

6 OfficeProPlus 2013 OLP NL Gov 450 6 2.700,00 

     

    
  

ΣΥΝΟΛΟ 32.520,00 

    
  

ΦΠΑ 23% 7.479,60 

  ΣΥΝΟΛΟ 39.999,60 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,40 

    ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ 40.000,00 
                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάθεση προµήθειας λογισµικών 
  

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης   της ανωτέρω εργασίας 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ            ……………… τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                                 ……… %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ   

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του ποσού των …………………………………………….    υπερ 
τ… 
.........................................................................∆/νση...........................................
.................................................................... για τη συµµετοχή τ.. στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της................................................................... για 
την  προµήθεια λογισµικών,   σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ..................... 
∆ιακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 
απορρέουν από τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΡ..................ΕΥΡΩ......... 

 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως του ποσού των ...........................................ευρώ, υπέρ τ.. 
……………………………… ∆/νση  
..................................................................................... για την καλή εκτέλεση 
των όρων της    σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………………… για την  προµήθεια λογισµικών 

  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω  που 
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

• ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 40.000,00 µε τον Φ.Π.Α.) σε βάρος  του  Κ.Α. 
10.7134.03   του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2014. 

  
            Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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