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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας
προμήθεια Επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με
τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της
Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the
Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the promotion of
Circular Economy» και ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY»». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.105,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Προμήθεια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022
και ώρα 15:00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αγορά επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο
Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης
Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας –
Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the
promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”». Στο παρόν έργο, το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής εταίρου.
Κατηγορία Έργου: Προμήθεια επίπλων γραφείου
Παραδοτέα: Τρία (3) γραφεία (desks), τρία (3) καθίσματα εργασίας (chairs), μία (1) βιβλιοθήκη
(bookcase).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
- 39130000-2 -Έπιπλα γραφείων
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Χρηματοδότηση:. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, με κωδ. ΟΠΣ 5070657
Αναθέτουσα Αρχή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διαδικτυακός τόπος: www.veth.gov.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: sme-industry@veth.gov.gr
Φαξ: 2310232667
Αρμόδια για παροχή πληροφοριών: Θεοπούλα Αραβίδου , τηλ. 2310241383.
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για την παρούσα θα παρέχονται από την
Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ζητηθούν εγγράφως έως το αργότερο 3 ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: smeindustry@veth.gov.gr).
Θεσμικό Πλαίσιο: Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
− ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας» (Α' 36).
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
− του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
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− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
− του ν.4497/20217 «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες Διατάξεις»
− της από 15.10.2020 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του CP Interreg VA «Ελλάδα-Βουλγαρία
2014-2020» που ελήφθη κατά την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με την οποία η Πρόταση
Έργου με το ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων, έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657,
− της από 16.05.2022 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΘ με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα
Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,
− της με αρ. πρωτ. 20993/25.02.2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (έγκριση προϋπολογισμού),
− της από 17.01.222 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΘ για τη συγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.
1. Τεχνικές προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Τα έπιπλα θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, προοριζόμενα για
επαγγελματική χρήση και να συνοδεύονται από εγγύηση ποιότητας.
• Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
παρέχει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και να πραγματοποιεί την επισκευή
και αντικατάσταση τμημάτων των επίπλων που τυχόν έχουν υποστεί βλάβη.
• Οι βάσεις των επίπλων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας
κατασκευής), ώστε να μη φθείρουν το πάτωμα.
• Τα γραφεία να είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων
σε περίπτωση φθοράς.
• Όλα τα μεταλλικά μέρη των προϊόντων να είναι αντοχής στην τριβή και στο
χάραγμα και ανθεκτικά στην οξύδωση.
• Οι συνδεσμολογίες των συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να
εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και ασφάλεια κατά τη χρήση.
• Οι διαστάσεις των επίπλων που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού και όχι
αποκλειστικού χαρακτήρα.
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A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1
Τρία (3) γραφεία: Ξύλινα, καπάκι πάχους
25 χιλ. περίπου, μετώπη ξύλινη, σκελετός
ξύλινος, ενσωματωμένη συρταριέρα με 2
συρτάρια και να υπάρχει δυνατότητα
διέλευσης καλωδίων με ροζέτα από την
επιφάνεια.
Διαστάσεις : 140 Χ 80 Χ 74Υ
Υλικό: Καπάκι και μετώπη
από
Μοριοσανίδα επικαλυμμένη με επίστρωση
μελαμίνης και από τις δύο πλευρές.
Χρώμα:
Επιλογής
με
βάση
το
δειγματολόγιο του αναδόχου.
Τρία
(3)
καθίσματα
εργασίας:
2
Υφασμάτινα με πλαστικά μπράτσα,
τροχήλατα, ψηλή πλάτη, με δυνατότητα
ρύθμισης του ύψους της έδρας του
καθίσματος, περιστρεφόμενα με βάση
μεταλλική 5 ακτίνων.
Υλικό : Ύφασμα.
Χρώμα:
Επιλογής
με
βάση
το
δειγματολόγιο του αναδόχου.
3
Μία (1) βιβλιοθήκη: Ξύλινη, Δίφυλλη με
ανοιγόμενες πόρτες να φέρει πόμολα και
κλειδαριά, τέσσερα (4) ράφια πάχους 15
χιλ.
ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος. Οι
ορθοστάτες, ο πάτος, το καπάκι και η
πλάτη να ενώνονται με κινησιά για
μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή.
Διαστάσεις: 200 Χ 90 Χ 45.
Υλικό: Μοριοσανίδα επικαλυμμένη με
επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές.
Χρώμα:
Επιλογής
με
βάση
το
δειγματολόγιο του αναδόχου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

2. Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Ο Προϋπολογισμός του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
δύο χιλιάδων εκατό πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.105,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:1.698,23 €, αναλογούν ΦΠΑ 24%: 407,57 €)
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3. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των παραδοτέων και το ύψος της
πληρωμής θα ισούται με την αξία των παραδοτέων που θα έχουν υποβληθεί.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού
4.1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Η παρούσα απευθύνεται μετά από σχετική έρευνα σε κατάλληλο φυσικό (ή νομικό) πρόσωπο που
πληροί τα οριζόμενα στην παρούσα.
4.2. Λόγοι Αποκλεισμού
Ο καλούμενος, αποκλείεται από το δικαίωμα υποβολής προσφοράς, για τους κάτωθι λόγους:
1. για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74, του ν.
4412/2016.
2. αν ο προσφέρων δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
4.3. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 02.06.2022 και ώρα 15:00.
Η προσφορά πρέπει είτε να κατατεθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού
Αριστοτέλους 27 – 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου είτε
να έχει αποσταλεί και παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή στην ανωτέρω διεύθυνση και
προθεσμία, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρίας courier, κλπ) όπου θα
παραλαμβάνεται με απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία
και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών πρέπει ο σφραγισμένος συνολικός φάκελος
προσφοράς του ενδιαφερομένου να έχει περιέλθει στην Υπηρεσία.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην
άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Η προσφορά που υποβάλλεται
μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτη και επιστρέφεται στον υποψήφιο
χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
Η προσφορά θα είναι γραπτή, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα. Θα πρέπει επίσης, να είναι
δακτυλογραφημένη και να μη φέρει ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ..
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο (κλειστό) Φάκελο «Φάκελος
Προσφοράς», έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

5

ΑΔΑ: 6ΓΜΛ469ΗΡΘ-3ΗΒ

22PROC010582182 2022-05-19

Αποστολέας: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL)
Φάκελος Προσφοράς για το έργο
«Έπιπλα γραφείου στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την
Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in
the Agrοfood Sector through the promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο
“AGROFFICIENCY”». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657
Αναθέτουσα Αρχή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστοτέλους 27 , 546 24 Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………..
(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Ο ενιαίος φάκελος θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τρείς (3) χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:
I. Κλειστό (υπο)Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι
ταξινομημένα μέσα στο φάκελο με τη σειρά που ζητούνται, σε έντυπη μορφή.
II. Κλειστό (υπο)φάκελο οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς
του υποψήφιου Αναδόχου, σε έντυπη μορφή.

4.4. Περιεχόμενο προσφοράς
4.4.1.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)
υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (νόμιμος εκπρόσωπο) χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:
(α) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
(β) η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο, όλων των όρων της Πρόσκλησης και
της συμμόρφωση του στις απαιτήσεις του έργου και τις εντολές της Αναθέτουσας αρχής
(γ) ότι οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς
και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης

6

ΑΔΑ: 6ΓΜΛ469ΗΡΘ-3ΗΒ

22PROC010582182 2022-05-19

Β. Τα αποδεικτικά
προσφέροντος.

έγγραφα

νομιμοποίησης

συμμετοχής

του

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει:
1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ή Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου.
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Γ. Τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 1, συμπληρωμένο.
4.4.2. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ (€).
Οι Οικονομικές Προσφορές θα πρέπει να περιέχουν συμπληρωμένο
Προσφοράς σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:

Πίνακα Οικονομικής

• Θα αναγράφεται ανά είδος και συνολικά η αξία της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, ο
αναλογών ΦΠΑ (24%) της οικονομικής προσφοράς και το συνολικό ύψος της οικονομικής
προσφοράς με ΦΠΑ (24%), στην πρώτη στήλη του πίνακα ολογράφως και στη δεύτερη στήλη του
πίνακα αριθμητικώς.
• Η συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό
προϋπολογισμό της παρούσας Διακήρυξης. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι εάν οι τιμές του προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της
Επιτροπής αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο να τις αιτιολογήσει με
βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 88, 89 του Ν. 4412/2016.
Από τα ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνιών στα αναγραφόμενα στοιχεία κατισχύει όλων η
ολογράφως συνολική προσφερόμενη αξία έργου, (στην οποία θα υπολογισθεί ο αναλογών ΦΠΑ).

5. Ανάθεση Έργου – Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την έκδοσή της Απόφασης Ανάθεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, του Ν.4412/2016 και την κοινοποιεί στον
Ανάδοχο με fax/e-mail την ίδια ημέρα της δημοσίευσης.
Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται
από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει (αξία ίσης ή
κατώτερη από) το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. (άρθρο 72 του Ν 4412/2016).
6. Όροι εκτέλεσης του Έργου
6.1.1.

Χρόνος υλοποίησης Παραδοτέων

Το έργο που θα προσφέρει ο Ανάδοχος δεν θα υπολείπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές όπως
προδιαγράφηκε προηγούμενα και επίσης θα αποτελέσει το περιεχόμενο των παραδοτέων που
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
6.1.2. Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα αρχή με απόφασή της ορίζει υπάλληλο της υπηρεσίας
για την συνεχή παρακολούθηση/παραλαβή του εξοπλισμού, ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή
για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης .
Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής έργου (ΕΠΕ) του
υποέργου .
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας ειδικότερα είναι:
▪ Ο έλεγχος και η παραλαβή των παραδοτέων του έργου όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του, με αντιστοίχιση στο οικονομικό αντικείμενο, με τους όρους της παρούσας
σύμφωνα με την σύμβαση και την προσφορά του αναδόχου.
▪ Στο πρωτόκολλο παραλαβής η ΕΠΕ εισηγείται το ύψος της πληρωμής με βάση την σύμβαση
και τα παραληφθέντα έπιπλα γραφείου προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον
Ανάδοχο το τίμημα που αντιστοιχεί.
▪ Η ΕΠΕ ελέγχει τα παραδοτέα εντός 10 ημερών. Η ΕΠΕ σε περίπτωση μη αποδοχής του
παραδοτέου οφείλει να ζητήσει αιτιολογημένα αντικατάσταση από τον ανάδοχο με προθεσμία
υποβολής για τον ανάδοχο 10 ημερών.
Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου (άρθρο 219, Ν.4412/2017).
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7. Τελικές Διατάξεις
Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας
εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της
Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού
του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για
δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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