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Η πλÝον συμφÝρουσο οηü οικονομιßÞ üποψη προσφοþ βüσεß

τιμÞò

τοποΞ αιÝπερτει,ιε

Ημερομηνßο: 08/07/2021 ΗμÝρο:ΠÝμflτη ¿ρο: 17:Ο0.
Γροφεßο Συλλüγου

nÝpιrplδH προιηßιοειι:

ΑΝΑΔΕιΞΗ ΑΝΑΔüχο1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Α πρüξη

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

γß «Φιιoionbιιι:ιι λεßÝιοß,
]

χρημοτοδοτεßτοι οπü το Πρüγρομμο «ΑγροτικÞ
Ανüπτυξη τηò Ελλüδοò 2014 - 2020» με συγχρημοτοδüτηση οηü
το Ε,Γ.Τ,Α.Α. στο πλοßσιο του Τοπικοý Προγýρμοτοò
«ΣτροτηγικÞ τοπικÞò Ανüπτυξηò με Πρωτοβουλßο τοπικþν
ΚοινοτÞτων cLLD / LEADER τηò ΠεριφερειοκÞò Ενüτητοò
Τρικüλων » τηò ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α,Ε. Ο.Τ.Α,
(ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)

ΠΡOΥΠOΛOΓΕOΕΕΑ ΔΑΠΑΝΗ

ßs.οοοροΞ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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¸χοντοò υπüψηι

1.

την ΥηουργικÞ Απüφοση 13215/30-11-2017 (Β'4285) «πλοΙσο υλοποßησηò γπομÝτρου 19,2, του
ΜÝτρου 19, τοπικÞ ΑνüΓπυξη με ηαυτ¼βουλßο Τοπικþν ΚονοτÞτων σΑπτοΚ) του Πργρüμματοò

ΑγροτκÞò Ανüπτυξηò 2014-2020, ψο πορεμβüσειò Δημοσßου ΧοροκτÞρα κοι λοιπÝò δοτüφò
ειρορμογÞò των τοηικþν Προγρομμστων, üπOξ σχýει κüθε ιροφ.
Την υπ.ορθμ, 4476103,12,2020 ΑΠαροση Ýντοφò τηò πρüφò «ψΗΦιοΠοιΗΣΗ ΑΡχΕιογ ΣγΛΛοτογ»
με κωδικü ΟΠΣΑΑ

0οllο2ο448 στο Πρüγρομμο ΑγρσßκÞò Ανüπτυξηò (πΑΑ) 2ο14 -2ο2ο.

Την οπü 22103/2021 Υπογροφdσο σýμβοση μετοξý τηò Ομüδοò τοπικÞò Δρüσηò ΑΝΑτΓΕΑκΗ
ΤΡΙΚΑ^ΩΝ Α.Α,Ε. Ο.τ.Α. (κΕΝΑΙ(Απ ΑΕ) κοι τ¼υ εκπροσþπου του Δκοιοýχου φορÝο «ΓΥΜΙΙ,ΙΑΣΠΚΟΣ

ΣΥ^^οΓοΣ τΡΙκΑΛΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Με τη δοδικοσßο

του συl.¼ττπΦý (πρüχειρου)

διογωνισμοý

την ονüδθξη

ονοδüχου

εκΕΕσηò

«ψΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ», συνολικοý Þροýπολογισμοý ΔεκοπÝνΕ Χιλýδων

15,0ω,ω €) συμη/γου mu

οΠΑ

τηò υπηρεσßοò

ευý

(ορθμηπκdξ

με κρτÞριο κοτοκυρωσηò την πλÝον συμφÝφυσο οπü οικονομικÞ üποψη

προσιρορü βüσει τμÞò, σýμ(μdνο με τιò κστωθι πφδιογφιρÝò:

Α.

τΕΧΝΙκtι ΠΕΡΙτΡΑΦtι

Α.

l, τΕΧΙΙΙκΙι ΠΕΡΙΙΡΑ οΙt γΠιΙΡεΣΙΑΣ
ΕμΙκΑ ΧΑΡΑκßΗΡΙΞτΙκ^

flEPtrPAoι{
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ψΒDΙοηοΙΗΣΗ ΑΡΕΙοΥ ΣΥ^^οaοΥ

Γη την

ψηφοflοßηση opxεjoU

ΙΦ000 οεΙßδων

κο

12000

φωmγροφιþν, Σft οορωμÝνο opΧεjo ηεριλομβüνοντοι ορχθο PDF ιlε
οmχÞ οι€}γþβση χοροκτÞρ και ορχεßο JPEG, Η ηφφαdη στο
δεδομÝνο κοι η ευρεση των opx€joν Φ ννετοι μÝσο τηò αδικÞò
εφοφογlò DocumΦt scan Ρα9e cιielt

Α,

2,

ΕΙυΕΙκττκοΣ ηFοtηοΛιιττειιrοΣ

σπò προβλεηüμενεò ενÝργειεò περλομβüνοντοι τüσο η πφμÞθειο ογοθιßν
(ογοý ποροüοσοκþν φοβσþν, εξοπλισμοý κ.ο) κοθdξ κοι η ηοροχÞ υπηρεσßοò (μετοιονÞσεζ δ¼μονÞφιλοΕνßο, διστροφÞ, δημοσιεýσειò-κοτοχωρÞσειò μßσθωση εξρπλ¼μοý κ.ο) ουÝò θο ηρÝπθ νο
Σημεßωση: σε περßτπωση που

ομοδοπσοýντοι κοι νο Üοχωρßφτ/τοι ονο ÜοκρτÞ κστηγορßο (προμÞθθο / ποροχÞ υπηφσßοò)

ιßσΕ νο

εßνοι

δυνοτÞ η υποβολÞ προσφοýò τüσο γιο το σýνολü τουò üσο κοι ονü κστηγορßο/δωφπü τμÞμο ονüλογο με τη
φýση τουò.
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ψι{ΦΙοποΙΗΣ¹ ΑΡΧΕΙοΥ

ηο πτ ψηφloηοßηση ορχεjου
1Φ000 σελßδωγ κοι ι2000

φßrτογροφþν.

t

Στο

σορωμÝνο

ooGia ηεολομβüωντοι οριεο
PDF Με οιmκÞ ο\ογγþρση
χοροκτÞρο κοι ορχθο JPEG, Η
πρüΦοοη στο δεδομÝω (ol η

τΕινι
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ε

7z,o:h,77

c

2.Φ3,23

15,00α,00€

ε)ρεση τωγ ορχÝων θο ννετοι

μÝοω τηò

θÜκßò αμφογßò

Do.l]ment s.an Ρα9ε cli€nt

Σýνοτ. ταηγορl.ò 6ßττÜγηò : ψΗΦΙOΠOΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟγ

ιΖο96,77 a
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L2,ar9q7,

l'.oiopoe

^Ξ^

γιftrΛιrmΧrοΣ

Το τßμημο γιο την υλατοßηση τηò ανωτÝÞ) ηρομÞθεDò oGpxπoι σΦ ποοü των 12.(Β6.77
συμßεμλσμβανομÝΥου ιDΠΑ.

ευþ

lιtΗ

Α,4, ντκrχΡΕΩΣΕΕ ΑΙιΑΔοΧογ

Φ

πρÝηει νο σημε¼θεß

Üι

οποκλθσηκü υπεýθυνοò ποΝικü κοι οσπκü, γΕ την οσφολÞ ετÝκση των

εργοσιþν κοι των εργοφμÝγων, εßνοι ο ονüδοΧοò του ¸ργου,
l..στü την διüρκειο των

1, ο

Ανüδοχοζ

εαοΦþν ο Ανüδοχοò αρεßλει:

Φ δικο¼ýτοι νο

εκχωρεß τη σýμβοση σε οπαοδÞπστε τρßτο, οýτε νο ονοθÝτθ, μπü την

ονüθεση τηò σýμβοσηò υπεργολοβικü σε τρßτουò μÝροò Þ το σýνολο του οντικαμÝνου τηò Σýμβοσηò,
οýτε νο υηοκοθßοτστοι οπü τρßτο.

2.

Ο Ανüδο)ρò σε ηερßπτωο,η πορüβοσηò οποιουδÞπστε üρου τηò Σýμβοσηò Þ τηò ΔτκÞρυφò Þ τηò
ηροσφορüò τ¼υ, Ýχε υηοχρÝωση νο οηοφμιþσει τοτ ΑνοθÝτογτο, γο κüθε θεπκÞ κOι οπΦεflκÞ aIμßο
που προκüΚσε με ουτÞν την πορüβοση εξοησδÞηοτε οιτßοò κοι ον προÝρχποι, ολλü μÝχρ τ¼ ýψοò
του ποσοý τηò Σýμβοσηò,

3.

Ο Ανüδοχοò εφüσστ του Þτηθεß οπü τον ΑνοθÝτοντο, υποχρεοýτοι νο πορßστστοι σε υηηρεσιοÝò
συνεδριüσειò που οφοροýν στην προμÞθθο, πορουσüφττοò το οπαροßττιτο στοτεßο γ¼ την

ffiE

οποτÞεσμσπ κÞ λÞψη οflοφüσεων.
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ΓγΜΝΑΣπκοΣ ΣΥ^^οΓοΣ τΡΙΚΑΛΩΝ
4.

ο

Ανüδοχοò θο εßνο| πλÞρωò κοι οποκλεισηκü μüνοò υπεýθυνοò γιο την τÞρηση τηò ισχýουσοò

οßü ουτüν προσωπ!þ γιο την εfiÝ}€ση τΦν υηοχρ€dΕεων
τηò σýμβοσηò, Σε περßτπωση οποιοσδÞποτε ποýβοσηò Þ ζημßοò που προκληθεß σε τρßτουò
νομοθεσßοò

οξ

προò το οποσχο\οýμενο

υποχροßιτοι μüνοò ουτüò πφò οποκστüοτοσÞ τηò.

ο

Ανüδοχοò υπσιρεοýτοι κοτü την

επÝκση τηò σýμβοσηò νο τηρεß τιò υποχρ«ßισειò του

που

οπορρÝουν οπü τιòδιοτüξθò τò περιβολλονπκÞò, κοινωνικοοαρολσπκÞò κοι εργοπκÞò ιΦμοθεσßοò.
6.

ο

Ανüδοχοò ονολομβüνει την υποχρÝωση νο υλοποιÞσει την εκτÝ,λεση τηò προμÞθειοò συμΦιυνο με

το κοθοριφμενο στο σχετικü üρθφ τηò ποφýσοò.
7,

ο Ανüδοχοò θο σεργd με επιμÝλαο κοι φροντßδο, ιßιοτε νο εμποδßQι πρüΦιò

Þ ποροΚßψειò που θο

μποροýσον νο Ýχουν οπστÝλεσμο οντßθετο με το συμφÝρον του ΑνοθÝτοντο.
8,

Αηογορεýετοι στον Ανüδο)(ο νο ονοθÝσθ σε τρhουò οποιεσδÞποπ υπευθυνüτητεò κοι ευθýνεò που
οπορDÝουν γιο

ουýν οπü την ποòεýσο.

Β. ΔΙΕΞΑτΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝtΣΙ,|οΥ

ΔικοΙωμο συμμετοχÞò στο Üογων¼μü Ýχουν φυσικü Þ νομικü πρüσωπο Þ ενd]σειακονοπροθεò ουτþν που
ηληροýν τουò üρουò που κοωρßζοντοι στη ΔτκÞρυξη,

οι ενþσειò κοι α κοινοπροξßεò προμηθευτþν/πορüχων υπηρεσιþν που υποβüλλουν κοινÞ προσιρορü, μοζ με
την ηροσφορü υποβüλλουν το ποροπüνω κοτü περßτπωση δικοΦλογητκü ψο κüθε ηρομηθευτÞ/ηüροχο
υπηρεσßοò ηου συμμετÝχθ στην Ýνωση Þ κοινοπροξßο.
ΣηυεßÜ]ση:

Σ

περßπτωση κοινοπφκπκοý σχÞμοτοò πρÝπει νο ονογρüφετοι η πλÞρηò επωνυμßο κοι διεýθυνση,

καθþò κοι ο οριθμüζ τηλεφþνου, φοξ κοι η διεýθυνση ηλεκτροΜκοý τοχυδρομεßου (e-mail) üλων των μελþν

του.

Β. 1.

τüπο.-Χοüγοò üιενÝογετοò δτογτ}νισυοý

ßüπü} γýωιιΞ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

κη-τρντηκπΤχ ßιι.ηΕρουýι.ιη

ßτοποΣ ΔιΕΝΕΡΓΕιΑΣ ΗΜΕΡοιlΗΝrΑ ΔιΕΝΕΡΓΕιΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΙÞΟΥ

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 19,

08/07/2021

τΡΙΚΑ^Α

ΗμÝρο πÝμπτη

(Γροφεßο Συλλqου)

¿ρο 17:ω

ΥΠΟΒΟ^ΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

]Γ
ΓΑΡΙΒΑ^ΔΗ 19,

τΡΙΚΑΛΑ
(Γροφεßο Συλλüγου)

07 Ι07 Ι2O2Ι

ΗμÝρο τετüρτη

¿ρο 17:00

Ωò ημερομηνßο Ýνορξηò λÞψηò προσφορþν ορßΦτοι η 25ΙO6Ι2Φ1.

οι

υποψÞφιοι Πüροχοι τηò υπηρεσßοò πρÝπει νο υποβüλουν

τιò προσφοβò τουò στον ΑνοθÝτογτο. στην

εßΕ τοχυδρομικd& εßτε με ηΕπρουκü
τοχυδρομεßο στην ηλεκτρονικÞ διεýθυνση του Συλλüγου: elsoulas@gπEiLcom. Σε κüθε περßπτýJση οι
οκüλουθη δευθυνση,: ΓΑΡΙΒΑ^ΔΗ 19, ΤΡΙΚΑ^Α (Γροφεßο Συ}"λüγου),

ffiE ΞΞffi#

πφσιρομßò πρÝπει νο Ýχουν ποροληφθεß οηü το Σýλλογο

Ýßξ

την 07107/2021 κοι þρο 17:00.

.*-

θfilº,fißftº#ι

ΓΥ].,ΙΝΑΣπκοΣ ΣΥ^^οΓοΣ τΡΙκΑ^jτΙ{
προσφορÝò που κστοτßθενmι μεý την 071072021, ημÝρο τεýρτη κοι þρο 17:Φ, εßνοι εκπρüθεσμεò κοι
επ

ιστρÝφοντοι,

Β,2. τοüποa λüυπò ενγοÜΦων
Προò δ€υýλυνση

διονωνΕυοý

των ενδ¼φερομÝνων, το πλÞβò €ßμενο

τηò ΔιοκÞρυξηò

δβτßθπα σε ηΚκτρονκÞ μοαρÞ

οπü την ιστοσε,\ßδο τηò ΑνοτπυθοκÞò τρικüλων-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (ιαη{ν/,Κεηακαο.οτ), κοθþò κοι οπü το γροφεßο
του Συλλüγου ΓΑΡΙΒΑ^ΔΗ 19. ΤΡΙΚΑ^,q,

Β.3. Δικο|oλοντπικü συυllεrογÞc

ο φüκελοò «Διßοτολογηττκü ΣυμμετομÞò» περλομβνθ το οκüλουθο:
.

το οπΦθκπκü

Ýγγραρο

νομιμοποßησηò

του

ηροσφÝρνT¼ò

ωμικοý

προσþπου,

(üη!ξ

κοτοοτοηκü,

πστοποιητκü μετοβοΚßν, οντßοτοιχο ΦΕΚ συγχρστηση Δ.Σ. σε σþμο, σε περßΓΓτωση Α.Ε., Ýνοý
εηογγÝΙμοß¼ò κλη., ονüλογο με τη νομικÞ μοβρÞ του διογωψφμÝνου). Απü το ονωτÝαυ Ýγγροφο

πÝπα νο προ(ýπ¼υν

η νüμιμη σýστοσÞ του,

üΕò α σχπικÝò

ττιοποποιÞσειò των κοτοοτοßκþν,

το/το πφσωπο/ο που δεσμεýει/ουν νüμιμο την ετοιρßο κοτü την ημερομηνßο διενÝργειοò του
διογωνισμοý (νüμιμοò εκηρüσωποò δικοßωμο υπογροφÞò κλπ.), τυχüν τρßτοι, σΦυò οποßουò Ýχει
χορηγηθεß εφυσßο εκπροσιßιπησηò χοθιßξ κοι η θητεßο του/τ(υν Þ/κοι των μελ{,bν του οργüνου

δdκησηα νüμιμου εκηροσþπου).

.

Ποροστοτκü εκπροσþπησηò ον ο! οικο\Φμικοß φορεßò συρμετÝΧουν με ονππβσωπο τουò, οι ενιßισειò
οικοιομικþν φορÝων που υποβüλλουν κοινÞ ηροσφοý υποβüλλουν το δικοloλογητκü τηò πορ, ο, γιο
κüθε οικονομικü φορÝο που συμμετÝχει οτην Ýνοτση.

Η ορχÞ διοτηρεßτο δικοßωμο ονü πüσο οτγμÞ νο ζητÞσει üλο Þ κüποιο οπü το πιστοηαητκü/Üκοθλογητικü

ÝγγροΦο που οflοδειη,/ýουν

m

ονστÝρω, εφüσσ,/

κρßνß ση ουý εßνοι οποροßτητο γιο την ομολÞ δΕξργωγÞ

Τηò διοδικοσßοò

.

Δεν οποmßτοι εγγυητικÞ εηιστολÞ συμμετοχÞò.

Β.4. τοüποò υπο8ολüò

ßοοσ¼οαßιγ

οι ηροσφορÝò εßνοι δυνστü:

ο) νο υποβüλλογτα στο πραΣüτλλο του

ΑνοθÝτ¼ττο

μÝχμ roI τηγ προηγαßμενη ημÝρα τηò

διεγÝργετοò του ÜογÞινισμοý, ιho| 07lΟ71202Ι, ημÝρο ΤετÜπη χαι þρο

Ι7:ω.

β) νο οηοσÝτ\λοντοι στη δΕýθυνση του ΑνοθÝτσττο με οπο¼δÞπστε τβπο κοι νο ποφλομβüνοwοι με
οπüδειφ, με την οποφßτητη üμQξ προýπüθεση νο Ýχουν ηοροληφθεß οπü τον ονοθÝτοντο μÝχρι την
προηγοýμενη ημÝρο τηò διενÝργετò του διογωνισφý. Εφüσον η προσφοý οποστολεß στον ΑνοθÝτ¼ντο με
οησοýÞηστε τρσιο, θο πβÝηει νο ιρÝρει την Ýνδειξη «Νο μην ονοιχθεß οηü την τοχυδρομικÞ υπηρεσßο Þ τη

γρομμοπjο».

ffi Ε ΞΞ ffi #

_κ*
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ΓΥlνιl{ΑΣπκοΣ ΣΥΛΛοτοΣ τπκΑ^Ιιt{
Β.5. τοüßοò στßνταεηò

ποοσοοαßγ

οι προσφοφò υηοβüλλοντι Þ
σφρογσμÝνο φü€λο

οποστÝ,\λοντοι οπü τουò ενδιοφεφμενουò στην ελληνικÞ γλdΕσο μÝσο σε

ο οποßοò μονογρüφετοι οπü

το\,/

υποψÞφ¼ Ανüδσιο.

Στο ΦüΕλο κüθε προσΦορüò πρÝηει νο ονογýφοντοι ευκρινdξ:

.
.
.
.

.

η

Εξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

ο πλÞρηò τjτλοò του ΑνοθÝτογτο που διενεργεß το δβγωνOμü,
ο ορθμüò πρωτοκüλλου τηò δΕκÞρυξηò κοι το ονπκεßμενο του δ¼γωνισμοý,
η ημερομηνßο διενεργεßοò του δηγωνισμοý κοι

m οτοιΧεßο του ο.¼στολÝο

ΜÝσο στο φüκÞο τηò προσιροýò τοποθετοýνται üλο

m σχεπκü

με την

προσφοý οτ¼ιχεßο κοι εδκüτερο το

εξÞò:

.
.

.

το ΔΙΚΑΙΟΛΟΓflΠΚΑ τηò

προσφορüòτοποOποýντ¼ι οε σφρογισμÝ\ο φüκελο μÝσο στον κυρßOχ

φýκελο, με την Ýνδθξη «ΦΑΙG^ΟΣ

ΔΙΙαΙΟ^ΟτΗπκΩ

»,

Το Tθ(i{IKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ τηò προσφοýò, τ¼ποθετοýνmι σε χωρσþ σφρογσμÝνο φüκελο μÝσο στον
κνρßωò φüκελο, με την Ýνδειξη «ΦΑΚΕ^ΟΣ

τΕΧtαΙαΣ ΠΡ(Σ(α)ΡΑΣ».

Το οtθοß{οtι{ΙΙ(Α ΣτοΙΧΕΙΑ επß ποΝÞ οηορρßψεαξ τοπΦετοýντοι σε χωρστü σφροßσμÝνο φüΕλο,
επßσηò μÝσο

στα

κυρßαξ φþòλο με την Ýν&|$ι «οΑκΕΛΟΣ ΟΙΚΟl{ΟΙ,lΙκΗΣ πΡΟΣιDΟΡΑΣ».

ο| Φüκελοι ΔΙκΑΙοΛοΓΗπΚΩΝ, ταΝΙΚΗΣ κοι οΙΚοΝοΜΙΚΗΣ προσΦορüò θο φÝρουν κοι πò ενδ€Φ|ò τα,
κυρßοξ φοκÝ"λου, οι προο,φοÝò δεν πÝπει νο Ýχουν ξÝσμστο, προσθÞκεò Þ δβρ&ßσειò,

ß.6 ΑΕολüνηση ποοσΦοοþνß
Η οθολüγηση των προσφορþν ηρογμοτοποιεhοι σε Ýνο στüδβ, ηου περιλομ&νει το ηοροκÜτω επιμÝφυò
βÞμοτο:

.
.
.
.
.
το

ηορολοβÞ των φοκÝλων κοι οηοσφýγ¼η προσφομßν

¸λεαοò δικοιολογητκþν συμμετοχÞò
Αποσφρüψση κοι οξ¼λüγηση τεχÞκþν προσφοαßν
Αποσφρüψση κοι οξιολüγηση οικστομικþν προσιρομßν
Ανüδειξη ονοδüχου

κριτÞριο γιο την οξιολüγηση τΦν προσφορþν εßνοι

η πλÝον συμφÝρο.rσο απü οιτονομιιÞ üßοψη

προοφορü βüσει πμÞò Þτοι η χομηλüτερη προσφερüμενη συνολικÞ ημÞ, χωρßò Φ.η.Α..

Β.7 ΕννυÞσετò κολÞò εκτÝλεσηò σýυΒοσηò
Δεν οποττεhοι η κοτüθεση εγγυηηκÞò επιστολÞò κολÞò εκτÝκσηò των üμον τηòσýμβοαηò.

Β.3

Εδιßοß üοοι

οι τιμÝò των προσφοýν θο εκφýζοντοι σε Ευρþ,
Κüθε εßδουò üλλη δοηüνη βορýνει τον ÞρομηθευτÞ/πüρχο υπηρεσßοò κοι θο ηρÝπg νο Ýχει συνυπολογισ€εß
στην προαρορü.

οι ημÝò θο κοτογρüφοντοι αξ
Α) τßμÞ χωρßò ΦπΑ

φò:

lrΙΕ

Ξ ΕΣπΑ
ηιΜ4-ýΔ
@frΦfiτ

ΓΥι,ΙΝΑΣπκοΣ ΣΥ^^οΓοΣ τρΙκΑΛ!Ιlι
Β) Σýνολο προσφερüμενηò

η ποσοσý

τμÞò

ΦπΑ κο| Σý\Φλο ΦπΑ

Δ) Συνολικü κüστοò με ΦΠΑ

Η τιμÞ χ(oρ|ò

οπΑ ω λομμßνετο| υ,ýψη ψα τη οτßγßριση των προσφοαδν.

ο ελüχιστοò χρü\Φò ισχýò των πρσιροριßιν ορßφτοι σε φντο (60) ημÝρεò
Β.9.

.

Απüοομη ποοσΦοοdτν

Στο δ¼γωυσμü yivovroι δεκτÝò οι ηφσφορÝò που εßνοι σýμφωνεò με üλουò τουò

ιò

üφυò τò πφýποθÝσειò

και

ηροδιογροφÝò τηò ποροýωζ ÜοκÞρυξηò ενþ εßνοι δυνοý, (στü την κιΙση τηò Επ|τφηÞò Διογωνισμοý, \€

θεωρηωýν οποδεκÝò κοι προσφορÝò που πορουσüφυν οσÞμο!.Εò οποιdßοδò Þ πεβορισμοýò Ωò οσÞμοντεò
οποκλßσθò Þ περιορισμοß νοοýντοι οι οποκλß(¸!ò κοι οι περιορισμοß που δεν επηβüφυν την πρμÞθειο Þ την
ποιüττρο εκτÝJιεσÞò τηò üεν περορßζουν σε κονÝνο σημεßο το δικοιþμοτο του ΑνοθÝτοιττο Þ
του προσφÝροντοò κοι δεν θßγουν την ορχÞ τηò ßσηò μετοχεßρσηò των Προσιρεφντων.

ο

ΑνοθÝτων δýνστοι νο οΓ¼ρρßψει οmολογημÝνο προσφορü,

μεý οπü σχετικÞ

τò

υποχρειßισειò

εισÞγηση τηò Εππροπκ

ΔΕνÝργειοò του Διογωνισμοý.
ΣýμφΦνο με το ορφμενο στην ποροýσο, οπορρßπτετοι ηροσφορü σε κüΦ μΙο

.'Ελλαψη

.
.

.

.
.
.
.

.

.

οý τò

κστωθι ηερπτιßσαò:

οποßουδÞποτε δικοDλογητκοý.

ιι προσιροφ

οφορü επι μÝφυò εργοσßεò κοι üχ| το σýνολο τηò κüθε κοτηγορßοò/διοκριτοý τμÞμστοò

Μη Ýγκοιρη κοι προσÞκουσο προσχüμβη

δικορλογηπýν.

προσφορü που δεν κολýτπει τιò τεχυκÝò προδογροqÝò

Προσφοφ που εßνοι οüρστη κοιονεπßδεκτη εκτßμησηò.
Προο,ιροý οτην οποßο δδ/ ßρο«ýττΕι με σοΦÞνεο η προσιιετüμενη τιμÞ,
ηροσφορü που υπερβοßνειτην προýπολογισθεßσο δοπüνη.

προσφοý που δεν εßνοι συμφωνη με τουò επß μÝφυò υποχρεωτκοýò üρουò τηò ποφýσοò üπου
ουτοß οναÝροντοι.
ορß&ι χρüιΦ υλοποßησηò μεγολýτερ του προβΕπομÝlΦυ στην ποροýσο.
ο χρüνοò ισχýοζ τηò ηφσφορüò εινοι μικρÜπροò οιττοý που ορßζπο| στην πορ¼ýσο δτκÞρυξηÞ

&ν

ονοφÝμτοι κοθüλου, Þ πορουσýφι κστü την οmο,ΙΦγημÝνη κρßση τηò Εππρο.!Þò ΔιθrÝργειοò του

.

.

ΔOγωνισμοý ουσdýε.]ò οπο!dßσειò οπü τουò üρουò κοι τιò πφδηγφφÝò τηò ποροýσοò διοκÞρυξηò
προσφορü που δεν εßνοι σýμψυνη με την ισχýουσ¼ εργοηκÞ ι¼μοθεσßο.
ΕνοrλοκπκÝò προσφοβò οπορρßπτοντοι

Η κοτοκýαDση θο γßνει με τφπÞρlo την πΕον συμφÝρουσα qπü οικονομτκÞ üιιοψη προσφορÝ
οποκλθσπκü βüσει ημÞò εκ τωτ προμηθευτþν/ποβχων υπηφσßοò των οηοßων οι πφσφορÝò Ýχουν κρθεß αξ
οποδεπÝò με βüση τιò τεβικÝò προüΕγροφÝò κοι τουò üρουò τηò δβκÞρυξηò.
Η οξτολüγηση χοτ τατqκýρωση θα γßνετ στο σýνολο τηò κÜθε κατηγορßοò (προμÞθειq

/ υπηρεσßο).

Θο ηρÝπει üμι,ò νο κστοτθd κοι κοmλογοò με πρσφεφμενη τιμÞ ονü εßδοò σýμιμυνο με τον πßνοκο τηò
διοκÞρυφQ ο οποßοò üμι,η δ€ν θο ληφθεß υπüψη στην οξιολüγηση. Θο οθολογηθεß μüνο η συνολικÞ
προσφερüμενη ημÞ ηλþν ΦΠΑ. ΓΕ τ¼ λüγο οι.τý θο γßνουν δεκτÝò προσφορÝò οι οποßεò θο οφοφýν οτο

Ε

σýνολο τηò κüθε κστηγορßοò του

ffi

Ýπου, κοι ω οπορρφωýν προα;ορÝò που θα οφοροýν μüνο επιμÝρουò

Ξ=
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ΓγΜ ΑΣπκοΣ Σγ^ΛοΓοΣ τΡΙκΑ^JιΝ
εργοσßεò.

Β,10 ΥπογοοΦÜ Σýυgοσηò

ο

Ανüδοχοò στον οποßο κστοκυýνετοι ορισπιd η προμÞθειο εßνοι υποχβωμÝι¼ò νο προσÝλθεl γιο την

υηογροφÞ τηò συμβοσηò προσιΦμßßρ.τοò το

.
.

ποροστ

δικο

ρλογηηκü:

ΦορολογικÞενημερüτητο.

ΑσφολσπκÞ ενημεýτηm γο üλουò τουò φοβßò οσφüλισηò του προσωη!κοý τηò επχεßρησηò. Σε
περßπτωση που ο Ανüδοχοò δεν πορουαοστd γΕ την υπογροφÞ τηò σýμβοσηò κηρýσσετοι ÝκπτßJιοò
με οπüφοση του Apμotjjou Οργüνου. Ο ΑνοθÝτων στην περß.πωση ουτÞ

κοΚß τον npdπo επιλοχüιττο

ψο υηογροφÞ τηò συμβοσηò κοι οΦλουθεßτοι a\rriσroιxo η ßδω διοδικοσßο.

Β.lι

ποοαχολοιßθÞση χοι ποοολο&Ι

Γιο την πιστÞ εφορμογÞ τηò ποροýσοò υπηρεσßοò θο συστοθεß οπü τον ΑνοθÝτοντο ΕππροπÞ ΠορολοβÞò
Εργοσþν.το προτπκü Διοπßστωσηò Εργοσιþν θο ονοφÝρουν ρηý την κολÞ εττÝλεση των üμυν τηò
σýμβοσηò floU

ω

συνοφθεß.

B.t2 πληοýrυÞ ανοδüγου
Η πληρομÞ του οναδüχου θο γßνετοι ψημοπκü με τη

ποýδοση

κοι την πρτοποßηση τηò κολÞò εκτÝλεσÞò

του οπü την ορμüδ¼ ΕππροηÞ του ΑνοθÝτογτο, ω προγμστοποιεhοι η προσκüμιση των νüμιμων
ποροσι,οτκþν ηου προβΕποντοι οπü τιò ισχýουσεò δβτüΦιò κοθdη κοι κüθε üλλου δκοιολογ.ιηκοý που
τυχüν ζητηθεß οπü ηò ορμωΕò υπηρεσßεò που Üενεργοýν τον ÝΙευ(ο του Ýργου, ω γßνετο| η Ýüφληση, μεý
τπν οφοßρεση των νüμιμαιν κροτÞσεων, η οηοßο κοι

ω

οποδεικνýετοι με την ισüηοο,η κοýθεση σε τροπεßκü

λογοριοομü του Ανοδüχου.

¼λο το τμÞμστο τηò Σýμβοσηò (συνολκü κοι τιμÝò μονüδοò), πορομÝτουν στοθεφ κοι δεν υηüκαντοι οε
κομßο ονοθεþρηση Þ οýΦση ÝOξ την συμβοßκÞ ημερμηνßο ολοκλÞρι,τσηò τηò Σýμβοσηò.
Δεν προβ\Ýπετ¼ι προκστοβολÞ.

Β.13 κυοßßισετ - τεχυßοτο οπü τη συllυετοιÞ σfη δmδιχοσßο
Σε περßπτO]ση που οι υπηρεσßεò ποφσχεθοýν μετü τη λÞξη τηò δüρκαοò τηò σýμβοσηò κοι ρÝχμ λÞß]ò του
πον!Ý
χρüνου τηò πορüτοσηò που χορηγÞθηκε εßνοι δυνσþν νο επιβλλοντοι ετò βüφò του Ανοþχου
ρÞτρεò με οmολογημÝνη απüφοση του ανοθÝτσ/το.
ο) γ¼ κοθυστÝρηση ηου περιορßζετοι σε χρονικü δýστημο ηου δεν υπφβοßνει τ¼ 50% τηò προβλεπüμενηò
συνολκÞò üýρκειοò τηò σýμβοσηò Þ σε περßτπωση τμημοτκþν /ενüüμεσων προθεσμιþν τηò οντßσοιχηò

προθεσμßοζ επ!&λλετο| ποινικÞ ρÞτρο

2,5Ο/ο

επß τηò ο!μβοπκÞò ο$οò χωρßò ΦπΑ των υηηρεαþν που

T
ffiaffi
ffiΞ

ηοροσχÝθηκον εκπρüθεσμο.

β) γιο κοθυστÝρηση ι]ου υπερβοßνει το

5ΟΟ/ο

επ!βüλλετοι ηοινικÞ ρÞτρο

5Ο/ο

χωρßò ΦΠΑ επß τηò συμβοτικÞò

Α".
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οθοò των υπηρεσιþν που ποροσχÝθηκον εκπφθεσμο.

το ποσü των

οφοιβΙτοι /συμψηφßaετο! οπü /με την ομοιβÞ rcU ονοδüτυ.

noMkdý\,/ ρητρd]ν

Ε

ηεαπτωση

που Ανüδοχοò εßνοι ¸νωση, το πρüσπμο επιβüλλεmι ονολογικü σε üλο το μÝλη τηò.

δηγωυΦμε,Φò o)λü και κüθε μÝλοò
του (σε περßπτωση δβγωνιΦμενηò σýμηροξηò Þ κανοπροθοò), Ýχεl λüβεl ηλÞρη γνιßση τηò Þοροýσοò
Η συμμετq(Þ στην Üοδικοσßο του δυγωνισμοý συν!στü τεκμÞρο ση ο

ΔιοκÞρυ$ιò κοι οποδÝχετοι ονεηφýλοκm üλουò τ¼υò üρουò τηò.

Β.l4 ΙÞοτοßιýση
ο

ονοθÝτων δßοτηρεß το δικοßωμο μοτοßΦσηò εξ ολοκλÞρου Þ τμημüτων του δογωΜσμοý χΦρßò υποχρüωση

κοτοβολÞò

οßοημßαΕηò με αδικdξ

οmολογημÝνη οπüφοση,

μεý οπü

γνþμη του ορμωιου οργüνου με

υποΧý)ση την ονοκοßνωση τηò μσοßωσηò στουò συμμεπ)ργτεò.

Ποýπημοτο ι
γπüδε!γμο τθαικÞò προσφορüò
Υπüδειγμο οικονομικÞò Προσφορüò

Ο Πρüεδροò του Δ.Σ.
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