
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1
η
 ΦΑΣΗ.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.390,08€ πλέον ΦΠΑ 

ΠΟΡΟΙ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-1η ΦΑΣΗ»  

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, διακηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης 

την οικονομικότερη προσφορά και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών του έργου: 

«Ολοκλήρωση εγκατάστασης πληροφορικής και επικοινωνιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 

Ηρακλείου-1
η
 φάση». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 59.390,08€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και προβλέπεται 

να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.  

Η Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 16/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Η Προθεσμία Υποβολής των προσφορών είναι η 16/10/2015 ημέρα Παρασκευή έως τις 09:30 εφόσον οι 

προσφορές κατατεθούν με απευθείας παράδοση και η 15/10/2015 ημέρα Πέμπτη έως τις 14:00 εφόσον οι 

προσφορές κατατεθούν ταχυδρομικά. 

Εγγύηση Συμμετοχής δεν απαιτείται 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. 

Τεύχος 1:   Τεχνική Έκθεση 

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς  

Τεύχος 3α: Προϋπολογισμός μελέτης  

Τεύχος 3β: Προϋπολογισμός Προσφοράς. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των τευχών μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι:  

1. Διακήρυξη   

2. Προϋπολογισμός  

3. Τεχνικές Προδιαγραφές   

4. Τεχνική Έκθεση 

  

 Ηράκλειο, 02.10.2015 

Αρ. Πρωτ. 1665 
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Άρθρο 1ο
  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν: 

1. Ο Κανονισμός  Οικονομικής Διαχείρισης με το Παράρτημα του της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.  

2. Την απόφαση 24 του πρακτικού 126/22.09.2015 του ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ σύμφωνα με την οποία 

εγκριθήκαν: η Τεχνική Μελέτη, τα τεύχη του Διαγωνισμού και η Διενέργεια της προμήθειας με την 

διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. 

3. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, τους όρους της παρούσας και των λοιπών τευχών 

που την συνοδεύουν. 

Άρθρο 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση υλικών του έργου «Ολοκλήρωση 

εγκατάστασης πληροφορικής και επικοινωνιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου-1η φάση». 

Ειδικότερα η 1η φάση αφορά την λειτουργία της τηλεφωνίας, την διασύνδεση στο Διαδίκτυο καθώς και την 

κάλυψη κάποιων περιοχών με ασύρματο δίκτυο τύπου wi-fi.  

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση 

(Τεύχος1), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης και 

ειδικότερα στο κεφάλαιο: «5.2 Εγκατάσταση 1ης Φάσης».  

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την 1
η
 φάση υλοποίησης του παραπάνω έργου, 

για λόγους ολοκληρωμένης πληροφόρησης, στο τεύχος1 της Τεχνικής Έκθεσης περιγράφονται και οι δύο 

φάσεις του έργου. 

Άρθρο 3ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.390,08€ (μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 23%). Η προμήθεια θα γίνει από πόρους της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ του έτους 2015 και περιλαμβάνεται 

στον προϋπολογισμό του έτους 2015 για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΚΩΔ ΠΙΣΤ.: 

1502000086 και απόφαση 25 πρακτικού 126/22.09.2015 του ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ).  

Άρθρο 4ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 

 

ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ Ε 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΠΟΛΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 71201 ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810228203, 2810229971 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (ΦΑΞ): 2810288912 

E-mail: ty@deptah.gr, kanatelia@deptah.gr Πληροφορίες: Κανατέλια Ειρήνη 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου: http://www.heraklion.gr/municipality/auction και την ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ: 

www.deptahaeota.gr. Επίσης μπορούν να τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της 

mailto:ty@deptah.gr
http://www.heraklion.gr/municipality/auction
http://www.deptahaeota.gr/


 

 

ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον διαθέτουν οποιοδήποτε 

μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  Για την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται κόστος. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί συμφώνα με τα όσα ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 23 της 

Υπουργικής απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.  

Διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κανατέλια Ειρήνη τηλ. 2810228203) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 4 

ημέρες πριν τον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία (μέσω e-mail ή φαξ) ), μέχρι και 4 ημέρες πριν 

το διαγωνισμό, ενημέρωση στην οποία θα καταθέτουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στον 

Διαγωνισμό, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail, φαξ). 

Η ενημέρωση είναι απαραίτητη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση των πιθανών 

διευκρινήσεων που θα  ζητηθούν. Σε άλλη περίπτωση η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη. 

Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν 

επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές µε το προκηρυσσόµενο και 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. 

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / 

Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 

αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να 

τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το 

ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 

2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμόδιου 

διοικητικού οργάνου 

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

κυρώσεις 

 



 

 

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 

Α/10-7-07). 

Άρθρο 7ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το άνοιγμα των προσφορών του Διαγωνισμού θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ επί της οδού 

Πλαστήρα και Ρωμανού, από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Παρασκευή 16/10/2015 στις 10:00 .  

Άρθρο 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με απευθείας παράδοση από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο 

εκπρόσωπο τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι και την ημέρα Διενέργειας 

τους Διαγωνισμού Παρασκευή 16/10/2015 και έως τις 09:30 (ώρα λήξη κατάθεσης προσφορών).  

2. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφοράς 

στην διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Τ.Κ. 71201) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού δηλαδή στις 15/10/2015 μέχρι τις 14:00. Σε αυτή 

την περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των 

προσφορών.  

Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου (με ημερομηνία και ώρα) από τον οποίο 

και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.  

Άρθρο 9ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
η
 ΦΑΣΗ» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Ε) , Τ.Κ. 71304 

 

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή 16/10/2015 ώρα 10:00 πμ 

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου αλλά μόνο από την αρμόδια 

επιτροπή 

 

Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται 3 σφραγισμένοι υποφάκελοι 

που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Συγκεκριμένα: 

1. Φάκελος με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», που περιέχει σε δυο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο), τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 



 

 

2. Φάκελος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει σε δυο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο), τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

3. Φάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει σε δυο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο), τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 

Άρθρο 10ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

10.1 Φάκελος Δικαιολογητικών  

Σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον αρχικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα ο προσφέρων. Τα 

Δικαιολογητικά  που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 

μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα Δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

I. Φυσικά πρόσωπα – Έλληνες πολίτες 

α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντα σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, συναφές με το προκηρυσσόµενο αντικείμενο, ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75
 
Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι: 

ότι είναι ενημερωμένος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα του διαγωνισμού και θα υποβάλλει το 

σχετικό πιστοποιητικό εφόσον ανακηρυχθεί μειοδότης.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75
 
Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας αρχής για αναβολή του Διαγωνισμού. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75
 
Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση (1) εδ. α της παρ.2 του άρθρου του Π.Δ. 118/20017 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 

ε. Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση εκπροσώπησης. 

Σημείωση: 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

 

 

 



 

 

II. Φυσικά πρόσωπα – Αλλοδαποί 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά α,β,γ,δ,ε και στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι.  

 

III. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α., β. και γ. και επιπλέον: 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75
 

Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία οι 

διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007 (μόνο εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα), 

 Ότι λειτουργούν νόμιμα (μόνο εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό). 

στ. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησής του 

(για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ) ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).  

ζ. Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση εκπροσώπησης. 

Σημείωση:  

Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται από τους νομίμους κατά περίπτωση εκπροσώπους, 

ενώ στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών – κοινοπραξίας, οφείλουν να υποβληθούν από κάθε µέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

10.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς  θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

α. Συμπληρωμένο από τον διαγωνιζόμενο το τεύχος «Τεχνικές προδιαγραφές Προσφοράς» 

β. Τα τεχνικά φυλλάδια ή CD, καταλόγους ή prospectus των προσφερόμενων ειδών  

γ. Τα πιστοποιητικά CE  των προσφερόμενων ειδών 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο προσφέρων 

δηλώνει ότι: 

 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών ορίζεται στο 1 έτος. Ο χρόνος 

αυτός αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του είδους από την αρμόδια επιτροπή της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να 

αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή 

κακής συναρμολόγησης και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όμοια αιτία. 

 τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, δεν φέρουν 

διαβρώσεις ή κακώσεις ή ελαττώματα και συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 τα προς προμήθεια υλικά θα τοποθετηθούν και θα τεθούν σε λειτουργία από τον προμηθευτή 

10.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Ο φάκελος Οικονομικής προσφορά θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την η οικονομική 

προσφορά συνταγµένη σύμφωνα µε το Τεύχος3β: «Προϋπολογισμός Προσφοράς» καθώς και τους όρους 

του παρόντος άρθρου (πρωτότυπο και αντίγραφο). Συγκεκριμένα: 

 Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο  

 Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 

 Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το 

κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών 

και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε 

τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος 



 

 

θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους3β. 

 Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 

οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της 

παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή 

περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει 

αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 

όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης. Διευκρινίσεις γίνονται μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 11ο
 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Άρθρο 12ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της 

χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού. 

12.1 Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς – 

Έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 16.10.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.μ., στη διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν 

οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει από την Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς 

να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο και αφού ελέγξει τα 

δικαιολογητικά κάθε διαγωνιζομένου, αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών.  Στη συνέχεια 

η επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει όλα και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. 

Στην ίδια ή σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε λεπτομερή 

έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς του άρθρου 10.2 της παρούσας και 

διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Στη συνέχεια συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αιτιολογημένα αποδέχεται ή απορρίπτει τις προσφορές 

των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους 



 

 

όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι 

φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. 

12.2 Β΄ ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 

ανακοίνωση τιμών – Ανάδειξη μειοδότη 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, 

αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει 

τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία 

και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 

γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το 

άρθρο 10.3 και το Τεύχος 3β: «Προϋπολογισμό Προσφοράς» της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα 

τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την 

οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού 

δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. 

Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή στο ΔΣ της 

ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας 

κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο γίνεται η 

κατακύρωση. 

Άρθρο 13ο
 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, με την καταβολή του νόμιμου παραβόλου,  εντός 

των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.  

Άρθρο 14ο
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους 

προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν ένσταση.  

Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση των 

τυχών αποβληθεισών ενστάσεων, στην οποία τον καλεί να υποβάλει εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007.  

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών με γραπτή ανακοίνωση καλείται ο μειοδότης να   

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα. 

Άρθρο 15ο
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα (90) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  






