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Αθήνα, 20.04.2021
Αρ. Πρωτ.:ΕΓ./Σ.Δ8-Τ1/5831
ΑΔΑΜ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια: 1.600 Καθίσματα
ταπετσαρίας μεταλλικά», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ 2015ΣΕ24700000.
2. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
3. Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
α/α
1

Είδος
Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά

Τεμάχια
1.600

Τιμή
35,00 €

Σύνολο
56.000,00 €

Μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»
(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
Τρίτη 18.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση
των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή (exopl@ktyp.gr, 210-52.72.379,
210-52.72.555), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών
ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, το αργότερο 6
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το
αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που
προκύπτουν σημαντικές αλλαγές, τότε δύναται να δοθεί παράταση υποβολής χρόνου αναλόγου των
αλλαγών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας ή με
άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

















στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
το 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,
την 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»,
το 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”,
το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
το π.δ 80/2016 (α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) περί συγχώνευσης των εταιριών
ΔΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
- τη με αριθμό Δ4δ/84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) τροποποίηση της
Δ16γ/06/549/Γ/19-12-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό Προέδρου,
Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
- την με αριθ. 218/21.11.2019 (θέμα 1ο και 2ο) Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει σήμερα και ορίστηκε
ως εκτελεστικό μέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης.
 τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».
 την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» επί του ενδεκάτου
θέματος της με αριθμό 272ης/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση του
κ. Θεόδωρου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ της εταιρείας.
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 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
το σύνολο 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.
Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: (α) κράτοςμέλος της Ένωσης, (β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη
κρίση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
1.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που
περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με κοινή απόφαση
των αρμόδιων Υπουργών.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τους ως άνω λόγους
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
2.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο,
τα απαιτούμενα στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.
β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα
απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
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Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο
εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία
επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και
θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα
αναφερόμενα στοιχεία) είναι υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού των προσφορών.
2.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης.
2.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω
αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν
από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την
αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Άρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών):
3.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό
1.120,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά
τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
3.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)”, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
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προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις
της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Στο μέρος «IV: Κριτήρια Επιλογής» του ΤΕΥΔ, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν
να συμπληρώσουν μόνο την «Ενότητα α: Γενική Ένδειξη για όλα τα κριτήρια» και δεν
υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους αυτού.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς) είτε από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
ενός ή περισσότερων φορέων, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ
κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
Επίσης Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει ν’ αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
3.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του
Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, όπως θα επιβεβαιωθεί με το δείγμα της παρ. 6.1 της
παρούσης διακήρυξης.
Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
4.1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα
τοποθετηθεί, με ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, αλλά εντός του κυρίου
φακέλου, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να
αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών και ο αναλογούν φόρος
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Οι ανωτέρω τιμές θα αναγράφονται αριθμητικά και
ολογράφως.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να λάβει υπόψη του το επί πλέον παραδοτέο υλικό της παραγράφου
6.1 (δείγμα) της παρούσης διακήρυξης.
4.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως
δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις. Η προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο
του δημοπρατούμενου αντικειμένου.
4.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών
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4.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες,
αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας
διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
4.7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει
τις απαιτήσεις της αιτούμενης προμήθειας και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για
την εκτέλεσή της. Καμία αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον
Ανάδοχο.
Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
5.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της «Κτιριακές Υποδομές
ΑΕ» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την παρουσία των
νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά, εφ’ όσον
επιθυμούν.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
5.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και μονογράφεται
από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχεται.
Στη συνέχεια, μετά των έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, αποσφραγίζεται δημόσια και
μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων
διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τις
τιμές των προσφορών.
Η επιτροπή καταγράφει σε Πρακτικό Ι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποσφράγισης
και παραθέτει κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, τις οικονομικές προσφορές των
διαγωνιζόμενων, των οποίων κρίθηκαν αποδεκτοί οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και «Οικονομική Προσφορά».
5.3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση στον
διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή (προσωρινός ανάδοχος),
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
5.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζομένους
να “αποσαφηνίσουν”, να “συμπληρώσουν” ή να “διορθώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του
φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρο
102 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021.
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5.5. Το Πρακτικό Ι, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με μέριμνα του Προέδρου της
Επιτροπής, αντίγραφο αυτού μαζί με την απόφαση έγκρισής του αποστέλλεται σε όλους τους
διαγωνιζομένους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται το σχετικό αποδεικτικό του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Άρθρο 6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
6.1. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σταδίων αξιολόγησης των προσφορών με την
έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την άπρακτη
παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων,
ο προσωρινός ανάδοχος, οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, να υποβάλει, σε πρωτότυπα ή αντίγραφo (όταν ο
νόμος το προβλέπει), τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης, προς απόδειξη
των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της διακήρυξης:
i) τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.6,
ii) δείγμα (δύο καθίσματα), όπως περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή, ως
αποδεικτικό στοιχείο της δήλωσης του (3.3) ότι τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. (Τα δείγματα εάν δεν καταστραφούν, η υπηρεσία

μπορεί να τα επιστρέψει με έξοδα του αναδόχου μετά την οριστική παραλαβή).

iii) υπεύθυνη δήλωση για την πρώτη ύλη που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (π.χ.
θα είναι η ίδια παρτίδα πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε στο δείγμα που
ελέγχθηκε εργαστηριακά, ως προς τη φορμαλδεΰδη και λοιπά ποιοτικά
χαρακτηριστικά).
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας,
Εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. και την Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης προς το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας (Τεχνικές Προδιαγραφές – Λοιπές Απαιτήσεις), είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους
3.2 και 3.3 της παρούσας,
iv) εάν το δείγμα κριθεί απαράδεκτο από την επιτροπή από άποψη τεχνικών προδιαγραφών
και θεωρηθεί ότι ο προσφέρων δεν μπορεί να το διορθώσει.
[Εάν υπάρχουν αποκλίσεις που μπορούν να διορθωθούν τότε συντάσσεται “Πρακτικό

Ελέγχου Δείγματος” και είτε υποβάλλεται διορθωμένο δείγμα ή τμήματά του, είτε οι
παρατηρήσεις – εφόσον είναι εντελώς επουσιώδεις – συνοδεύουν τη Σύμβαση και
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Παραλαβής ]

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
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Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται
υποχρεούνται επίσης στην υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών της παραγράφου 6.6 που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση.
6.2. Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6.1. της παρούσας,
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Για την υποβολή δειγμάτων δεν απαιτούνται επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα.
6.3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εντός της ως άνω προθεσμίας στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (Πρωτόκολλο έως τις
14:30μ.μ.).
6.4. Η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσωρινό ανάδοχο, ορίζοντας την ημερομηνία, την
ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν
μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση
αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν
αποσφραγιστεί, οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση και να λάβουν
γνώση του περιεχομένου του φακέλου.
6.5. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από τα
μέλη της Επιτροπής.
6.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσωρινό
ανάδοχο, είναι:
6.6.1. Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση:
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,
ήτοι:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,
σελ.1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ.2),
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό σε ισχύ κατά την υποβολή του, που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ.
2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
στ. Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνουν την
τήρηση από τον προμηθευτή των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης και
διασφάλισης ποιότητας (άρθρο 82 του ν.4412/2016),π.χ. ISO 9001:2015 ή άλλα
ανάλογα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού
προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών και για τον κατασκευαστή
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ζ.

του τελικού προϊόντος.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή μέχρι την έναρξη
έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση.

6.6.2. Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως
άνω παραγράφου 6.6.1
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή
του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό σε ισχύ κατά την υποβολή του, άλλως σε περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
υποβολή του, της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
στ. Πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που να βεβαιώνουν την
τήρηση από τον προμηθευτή των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης και
διασφάλισης ποιότητας (άρθρο 82 του ν.4412/2016),π.χ. ISO 9001:2015 ή άλλα
ανάλογα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού
προϊόντος απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών και για τον κατασκευαστή
του τελικού προϊόντος.
ζ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή μέχρι την έναρξη
έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση.
6.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.6.1 και 6.6.2 αντίστοιχα.
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Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά:
- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
6.6.4. Οι συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου
6.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον πρόκειται
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.2,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β της
παραγράφου 6.6.3.
γ.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

6.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
6.6.5.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
Ένωση.
6.6.5.2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων
που την απαρτίζουν περί :
αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης,
και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).
αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις
ολόκληρο,
ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα,
τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
(επί συμπράξεων) καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα)
των υπό ανάληψη υπηρεσιών,
(επί κοινοπραξιών) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις
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του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών
Προσώπων.
6.6.6.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

6.6.7.

Tα 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 Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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.

Σημειώσεις – διευκρινίσεις :
(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση),
συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω
δικαιολογητικών, κοινοποιείται και σε όσους συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και
ελέγχου των δικαιολογητικών.
6.7. Ειδικοί έλεγχοι και απαιτήσεις στη φάση κατακύρωσης
Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων θα
προσκομισθούν το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης:
Υλικά σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας όπως Κόντρα πλακέ (EN 636), μοριοσανίδα,
ινοσανίδα, OSB (όποιο χρησιμοποιηθεί)
Το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης θα είναι τάξεως Ε1 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011).
Άλλα υλικά (βαμμένο φυσικό ξύλο, πλαστικά, μέταλλα, δερματίνη κ.λπ.)
Η όλη κατασκευή θα συμμορφώνεται με τα “όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων” τα
οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3+Α1:2014 (ΦΕΚ 2650/9-11-2011).
Οι παραπάνω έλεγχοι δεν απαιτείται να γίνεται σε όλο το δείγμα του καθίσματος, αλλά σε
τμήμα ή τμήματα αυτής που θα επιλέξει η επιτροπή διαγωνισμού (πχ. μεταλλικός σκελετός,
έδρα, πλάτη κ.λπ).
Απαιτείται έλεγχος για όλα τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 1
της Υπ. Απόφασης Ζ3-7835, είτε από ιδιωτικό πιστοποιημένο εργαστήριο, ή από κρατικό
εργαστήριο πιστοποιημένο ή μη (π.χ. γενικό χημείο του κράτους, εργαστήρια ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσια εργαστήρια μορφής Α.Ε.).
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Όσον αφορά στα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα αυτά θα είναι τα εκάστοτε ισχύοντα
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων από την επιτροπή διαγωνισμού, ενδέχεται να υπάρχουν
παρατηρήσεις, οι οποίες θα γράφονται σε Πρακτικό Ελέγχου Δείγματος, με το οποίο θα
ενημερώνεται ο ανάδοχος, και θα είναι δεσμευτικές ως προς το τελικό προϊόν που θα
παραδοθεί. Είναι αυτονόητο ότι για θέματα που δεν θίγονται στο ανωτέρω Πρακτικό
Ελέγχου Δείγματος ή δεν έπεσαν στην αντίληψη της επιτροπής διαγωνισμού, υπερισχύουν
οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες θα
παραλαμβάνονται τα τελικά προϊόντα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Άρθρο 7. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
7.1. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η επιτροπή του διαγωνισμού
συντάσσει το Πρακτικό II και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την οριστική κατακύρωση
της σύμβασης σ’ αυτόν και την έκδοση σχετικής απόφασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης ή για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
Στο Πρακτικό II πρέπει να αναγράφεται και τυχόν χορήγηση παράτασης
προθεσμίας για τη συμπλήρωση δικαιολογητικών.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και η εισήγηση της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού II, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016.
7.2. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.
7.3. Είναι δυνατόν κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού να κατακυρωθεί
μεγαλύτερη ποσότητα, κατά ποσοστό μέχρι 30% της συνολικής προκηρυχθείσας
ποσότητας, πάντως σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία της σύμβασης δεν θα
υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της προμήθειας (άρθρο 104 του ν.4412/2016).
Άρθρο 8. Ενστάσεις
8.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο οι
διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις
συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής με κοινοποίηση
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».
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8.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής
σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.
β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα
(10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(προϋπολογισμού). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και
ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν
μηδέποτε είχε υποβληθεί.
8.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.
Άρθρο 9. Σύμβαση
9.1. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας την πρωτότυπη εγγυητική καλής εκτέλεσης και τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων (6.7). Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
9.2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
9.3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο παράρτημα (Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
9.4. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν
δημιουργεί καμία δέσμευση για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».
9.5. Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Σύμβασης.
9.6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των
όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας
διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και
χρόνο ισχύος 4 μήνες περισσότερο από την διάρκεια της Σύμβασης, η οποία
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επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την
αναθέτουσα αρχή και την προσκόμιση εγγυητικής καλής λειτουργίας.
Άρθρο 10. Υποχρεώσεις Αναδόχου
10.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
10.2. 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.
10.3. 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 τη προμήθεια που
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».
10.4. Ο χρόνος εγγυημένης από τον Ανάδοχο λειτουργίας της προμήθειας, ορίζεται σε δύο (2)
έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας και η
εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του σχεδίου Σύμβασης
(Παράρτημα Ι). Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής
της προμήθειας, προκειμένου να του επιστραφεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης, να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού ίσου με το 2% επί του
συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύος τριάντα (30) μηνών, από την
ημερομηνία του τελικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Άρθρο 11. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.
11.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2ο θέμα/218
συνεδρίαση/21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ», είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
11.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω
προκήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα …………………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ
997476340 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Αθανάσιο Γ. Γιάνναρη, βάσει της υπ’ αριθ.
218/21.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εφεξής «Αγοραστής»
ή/και«Αναθέτουσα Αρχή»)
και
2.

αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………, …… ………
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα
(σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας του …………………… και αρ. ΓΕΜΗ ……………… αρ.
πρωτ. ……………………/………………) για την υπογραφή της παρούσας από …………………(εφεξής
«Ανάδοχος» ή/και «Προμηθευτής»).
Έχοντας υπόψη:

Α. Την με αριθ. …………/…………2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.
Β. Τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου για την
«Προμήθεια: 1.600 Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά» (εφεξής «προμήθεια»)
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. …………/………………2021 Διακήρυξη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε
Γ. Την προσφορά της εταιρείας «……………………………………….», η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Δ. Το Πρακτικό ελέγχου Δείγματος.
Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας
1.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την «Προμήθεια:
…. Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά» με κωδικό BARCODE…………………
1.2. Ο «Ανάδοχος» θα προμηθεύσει στην «Αναθέτουσα Αρχή» τα ανωτέρω είδη, τα οποία θα είναι
καινούργια και αμεταχείριστα και θα εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις της Τεχνικής
Προδιαγραφής, που αναλυτικά περιγράφεται και αναλύεται στο Παράρτημα II της
Διακήρυξης.
1.3. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν στις αποθήκες της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» εντός της Αττικής.
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Άρθρο 2
Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
2.1. Σύμφωνα με την διακήρυξη, η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Παραδόσεις μπορεί να γίνουν και τμηματικά – όχι λιγότερα από 400 τεμάχια- και ο ανάδοχος
να πληρώνεται για την παραδοθείσα ποσότητα μετά από την αντίστοιχη παραλαβή (σύνταξη
πρακτικού) από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
2.2. Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και εφόσον οι
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αντικείμενο της
προμήθειας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2.4. Για τον χρόνο παράδοσης και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας ισχύουν
τα άρθρα 206 και 207 του ν. 4412/2016 και η διακήρυξη.
Εάν κάποια στοιχεία μόνο, του προϊόντος κριθούν ακατάλληλα, η υπηρεσία θα αποφασίσει τη
διαδικασία με την οποία ο ανάδοχος θα προβεί σε διόρθωση της προμήθειας.
Εάν τελικά ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία αφού
αποσυρθούν παράλληλα με έξοδα του αναδόχου όλα τα ακατάλληλα προϊόντα.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας
βίας υπό στενή ή ευρεία έννοια οι μέχρι την σύναψη της παρούσας σύμβασης αποφάσεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τις οποίες ο Ανάδοχος δηλώνει
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει και τις έλαβε υπόψη του κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Άρθρο 3
Παράδοση – Παραλαβή υλικών
(άρθρα 206 και 208 του ν.4412/2016)
3.1. Η διαδικασία παραλαβής της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διακήρυξη και τις
οδηγίες της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού, η οποία θα ορισθεί από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. »
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 215 έως 218 (περί ποινικών ρητρών)
του Ν. 4412/2016.
3.2. Παράδοση Υλικών
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3.3. Παραλαβή Υλικών
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (μακροσκοπική εξέταση).
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Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της παραλαβής συντάσσεται Πρωτόκολλο
Παραλαβής Υλικών (χωρίς παρατηρήσεις σε περίπτωση συνολικής αποδοχής της
παραλαβής).
Κατά την παραλαβή ελέγχεται εάν εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης
και λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού στο
“Πρακτικό Ελέγχου Δείγματος”.
Είναι αυτονόητο ότι για θέματα που δεν θίγονται στο προαναφερόμενο “Πρακτικό Ελέγχου
Δείγματος” ή δεν έπεσαν στην αντίληψη της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπερισχύουν οι
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος II της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες θα
παραλαμβάνονται τα τελικά προϊόντα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις, οι οποίες όμως
κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής δεν επηρεάζουν τη καταλληλότητα των ειδών
και μπορεί να χρησιμοποιηθoύν, συντάσσεται και υπογράφεται Πρωτόκολλο Παραλαβής
με παρατηρήσεις και αντίστοιχη πρόταση περικοπής του συμβατικού τιμήματος. Το
Πρωτόκολλο Παραλαβής, με παρατηρήσεις και τις όποιες ενστάσεις του Αναδόχου,
εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρατηρήσεις
του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Γενικά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται, στο άρθρο 208 και 213 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που για την νόμιμη χρήση των ειδών της προμήθειας απαιτείται οποιαδήποτε
άδεια ή έγκριση από τρίτους αυτή κατατίθεται στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», πριν την
προσκόμιση των ειδών, άλλως τα είδη δεν επιτρέπεται να προσκομισθούν ή επιστρέφονται.

Άρθρο 4
Τίμημα – Πληρωμή – Χρηματοδότηση
4.1. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …………………………€.
Το παραπάνω συμβατικό τίμημα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%, ήτοι …………………………€.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: …………………………€.
(…………………………………………………………………………………………………………………………)
4.2.Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει Πέραν του Συμβατικού τιμήματος από την Αναθέτουσα
Αρχή για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής
αυτού.
4.3.Η ως άνω αμοιβή περιλαμβάνει κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του
χαρτοσήμου, εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017. Τέλος, κράτηση 0,02%
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
4.4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου ζητηθεί από την υπηρεσία
που διενεργεί τον έλεγχο.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) i. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού.
ii. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, πρωτόκολλο (τμηματικής) παραλαβής .
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω
στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ο ανάδοχος πρέπει να έχει εξοφληθεί.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αιτηθεί πληρωμή κατά τις τμηματικές παραδόσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 της Σύμβασης, θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο και θα
γίνεται πληρωμή που αντιστοιχεί στην παραδοθείσα ποσότητα.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2015ΣΕ24700000.
Άρθρο 5
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης
υπ’ αρ. …………………
της Τράπεζας ………………………………,
αξίας ……………………… €,
με χρόνο ισχύος μέχρις ότου αυτή επιστραφεί από την αναθέτουσα αρχή και πάντως
τουλάχιστον ……………… (……) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, που αντιπροσωπεύει
το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Γενικότερα, ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού (………………………… €) ίσου με το
2% του επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., και χρόνο ισχύος τριάντα (30) μήνες από
την παραλαβή της προμήθειας.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις της Αναδόχου
7.1.Η Ανάδοχος υπόσχεται και υποχρεούται να εκτελέσει το έργο ο ίδιος ή να το αναθέσει σε
υπεργολάβο, σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας μας, τις οποίες έλαβε υπ όψιν
η ανάδοχος πριν την υποβολή της προσφοράς.
Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους συνεργάτες /
υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Εταιρείας.
7.2.Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
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7.3.Η Ανάδοχος είναι υπόλογος στις Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές για τη μη τήρηση των Νόμων
και υποχρεωτικών διατάξεων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
παράλειψη. Οι τιμές που έχει καταθέσει η Ανάδοχος με την προσφορά της, ισχύουν για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
7.4.Η Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο εποπτικό προσωπικό για κάθε συνεργείο που
μαζί με τα αντίστοιχα όργανα της Εταιρείας, θα ρυθμίζουν τα σχετικά με την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης.
7.5.Η Ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε προηγουμένως τον τόπο του Έργου και
κατατοπίστηκε πλήρως σε όλα τα ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και συμφωνεί με αυτή.
7.6. Η Ανάδοχος είναι ο μόνη υπεύθυνη για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στο έργο και
οφείλει, να ασφαλίσει αυτό από οποιαδήποτε αιτία.
7.7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Άρθρο 8
Ευθύνη - Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
8.1.Κάθε μέρος από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει και
να εξασφαλίσει να τηρηθούν εμπιστευτικοί οι όροι αυτής της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν
τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του άλλου μέρους, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.
8.2.Ο παρών όρος δεν εμποδίζει την Ανάδοχο να επικαλεστεί την εμπειρία της από την εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών.
8.3.Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας, η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που ο ίδια ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
παρούσας Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι τυχόν
υπεργολάβοι της και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε
κάθε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η Εταιρεία δικαιούται
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Το καθήκον εχεμύθειας για αμφότερα τα μέρη διατηρείται και μετά την λήξη ή καταγγελία
της Σύμβασης για όσο χρόνο τα σχετικά στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά και μη
κοινοποιήσιμα.
8.4.Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε
αποθετική ή έμμεση ζημία. Η Ανάδοχος ευθύνεται μόνο για την αποκατάσταση τυχόν θετικής
ζημίας της Εταιρείας κατά την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, αθροιστικά μέχρι του
ποσού που αντιστοιχεί στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας (όρος 2.1).
Άρθρο 9
Εκχωρήσεις
Η Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των εκ της σύμβασης
υποχρεώσεων. Σε περίπτωση έγγραφης έγκρισης από την Εταιρεία υποκατάστασης η Ανάδοχος
θα ευθύνεται εις ολόκληρον με αυτόν που τον υποκατέστησε έναντι της Εταιρείας, για τις
πράξεις και τις παραλείψεις, ως και του προσωπικού αυτού, σαν να ήταν πράξεις της ίδιας της
[21]

21PROC008506439
2021-04-21
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Τμήμα Εξοπλισμού Παιδείας

Αναδόχου της αρχικής σύμβασης ανάθεσης του έργου του καθαρισμού. Απαγορεύεται και είναι
απόλυτα άκυρη έναντι της Εταιρείας οποιαδήποτε εκχώρηση παρά της Αναδόχου οποιασδήποτε
απαίτησης αυτής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση αυτής. Ο παρών όρος κατέχει
βαρύνουσα σημασία για την εκτέλεση της παρούσης και οποιαδήποτε παράβασή του εκ μέρους
της Αναδόχου συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της από το συγκεκριμένο έργο.
Άρθρο 10
Κήρυξη Εκπτώτου της Αναδόχου
Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την παρούσα Σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου:
α. Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην
περίπτωση συνδρομής λόγων έκπτωσης η Εταιρεία κοινοποιεί στην Ανάδοχο ειδική όχληση,
η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
η Ανάδοχος θέτοντας εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της Σύμβασης προθεσμία για τη
συμμόρφωσή της, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς η Ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Εταιρείας.
β. Όταν οι υπηρεσίες που θα παράσχει δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Ν. 4440/2016
και τις προδιαγραφές που επιτάσσει, σε περίπτωση δε που συμβεί αυτό κηρύσσεται έκπτωτη
και υποχρεούται στην ολική επιστροφή του χρηματικού τιμήματος που του έχει καταβληθεί.
Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη από τη Σύμβαση όταν:
i.

Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστήθηκαν με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση ή δεν υπήρξε άμεση, καθημερινή πρόσβαση στις
υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και η μη συνεργασία των εργαζομένων της εταιρείας
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”,

ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Η Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά
και να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η κήρυξη ως έκπτωτου της Αναδόχου, επιβάλλεται, με απόφαση της Εταιρείας, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων.
Επιπλέον, στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός
αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 74 αυτού.
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Άρθρο 11
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Εταιρείας μας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές
μπορεί να συντελέσει ως αιτία λύσης της σύμβασης.

Άρθρο 12
Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια
Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”.

Άρθρο 14
Καταπολέμηση Δωροδοκίας και Διαφθοράς
14.1.Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και υπόσχονται ο ένας προς τον άλλο ότι κατά την διάρκεια
ισχύος της παρούσας τόσο οι συμβαλλόμενοι όσο και το προσωπικό τους θα συμμορφώνονται
αυστηρά με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την καταπολέμηση της δωροδοκίας και
της διαφθοράς και θα εξασφαλίσουν ότι οι ασκούντες την διοίκηση, υπάλληλοι, σύμβουλοι,
θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και πρόσωπα θα συμμορφώνονται με τις εν λόγω
διατάξεις και ότι εφαρμόζουν (ή θα υιοθετήσουν) γενικώς αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ώστε
να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτές.
14.2.Σε περίπτωση κατά την οποία ένας από τους συμβαλλομένους παραβιάσει οποιαδήποτε από τις
παραπάνω υποχρεώσεις, η παρούσα σύμβαση θα καταγγελθεί από το άλλο συμβαλλόμενο
μέρος με άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση και το συμβαλλόμενο μέρος που θα έχει παραβεί τις
πιο πάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να αποζημιώσει το άλλος μέρος για κάθε απώλεια και ζημία
του, συμπεριλαμβανομένων νομικών και δικαστικών εξόδων, που θα προκύψουν ή θα
προκληθούν από την παραβίαση αυτή.
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Άρθρο 15
Προσωπικά Δεδομένα
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν.
4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δε σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας
Σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο ή από
δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της
δραστηριότητας της.
Άρθρο 16
Ανωτέρα Βία
Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της σύμβασης ή την
αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στην περίπτωση
που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά
πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί
αποκλεισμοί, ή πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Το
μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του λόγω ανωτέρας βίας, οφείλει
να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση των
γεγονότων αυτών και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να εκτελέσει το δυνατόν
συντομότερα τους όρους της παρούσας σύμβασης. Εάν το μέρος που επηρεάζεται από τα
γεγονότα ανωτέρας βίας εμποδίζεται και μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την
επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας να εκτελέσει, κάθε μέρος θα έχει δικαίωμα να
καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και αζημίως.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας
βίας υπό στενή ή ευρεία έννοια οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID -19, τις οποίες ο ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει
και τις έλαβε υπόψη του κατά την υποβολή της προσφοράς του και σε κάθε περίπτωση δεν
θεωρείται ο COVID -19 ανωτέρα βία.
Άρθρο 17
Γενικές ρυθμίσεις
17.1.Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων να ασκήσουν νόμιμα ή
συμβατικά δικαιώματά τους ή η από μέρους τους επίδειξη ανοχής, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί
ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση ή το νόμο, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να τα ασκούν σωρευτικά.
17.2.Οι όροι της παρούσας, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν
όλους ως κύριους και ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και εγγράφως από κοινού από
τους συμβαλλομένους και ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός.
17.3.Η ακυρότητα ή η ακυρωσία κάποιου όρου της παρούσας, δεν θα επιδρά με κανένα τρόπο στο
κύρος των υπολοίπων όρων της.
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Άρθρο 18
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, , όπως
ισχύουν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρεία
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»

Για τον Ανάδοχο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
(Σχέδια : Μ-ΚΚΝΟ)
Κωδικός CPV: 39111000-3

1.

ΓΕΝΙΚΑ
Το κοινό κάθισμα ταπετσαρίας αποτελείται από:
1. Το μεταλλικό τμήμα (σωληνωτός σκελετός) τετραγωνικής διατομής
2. Το ξύλινο τμήμα με επένδυση ταπετσαρίας (έδρα – πλάτη)
Το επισυναπτόμενο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προδιαγραφής αυτής.
Το περιγραφόμενο κάθισμα είναι σταθερού τύπου και έχει τις παρακάτω γενικές εξωτερικές
διαστάσεις:
Συνολικό ύψος ≈ 850mm
Ύψος έδρας
≈ 480mm
Πλάτος
≈ 420mm
Βάθος
≈ 420mm.

2.
2.1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μεταλλικό Τμήμα
Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες τετραγωνικής διατομής αφανούς και συνεχούς
ηλεκτροσυγκολλητής ραφής και αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια:
α)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ
τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα πίσω πόδια και τη βάση στήριξης της ράχης. Διαστάσεις
εξωτερικές του πλαισίου: ύψος 830mm, πλάτος 400mm. Το σωληνωτό πλαίσιο και σε ύψος
480mm από τη βάση του, κάμπτεται με απόκλιση από την καθετότητα 60mm, δίνοντας με
αυτόν τον τρόπο κλίση της ράχης του καθίσματος.
β)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ
τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα εμπρός πόδια του καθίσματος, με διαστάσεις πλαισίου
εξωτερικές: ύψος 420mm, πλάτος 400mm.
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γ)Τα δύο πλαίσια σχήματος Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο τραβέρσες (σε ορθή γωνία)
διατομής 21x21x1,5mm και μήκους 400mm. Στο πίσω μέρος τοποθετείται τραβέρσα ίδιας ως
άνω διατομής και μήκους 350mm, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι τρεις (3)
αυτές τραβέρσες, σε συνδυασμό με το πάνω μέρος του μικρού πλαισίου, αποτελούν τη βάση
στήριξης της έδρας του καθίσματος.
δ)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων δύο πλευρικά και ένα στη μέση τετραγωνικής διατομής
21x21x1,5mm, αποτελούν τις συνδετικές τραβέρσες της βάσης του καθίσματος. Οι
συνδετικές αυτές τραβέρσες ηλεκτροσυγκολλούνται στα πόδια σε ύψος 110mm από το
δάπεδο για να εξασφαλίσουν την ακαμψία των ποδιών. Οι σιδηροσωλήνες θα συνδεθούν
μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους με έντεχνη και
ομοιόμορφη ραφή. Οι κολλήσεις θα σφυρηλατηθούν για να αφαιρεθούν τα οξείδια και θα
λειανθούν έντεχνα με τροχό. Εάν οι κολλήσεις γίνουν με αργκόν (συρματοκόλληση) τότε θα
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υπολείμματα των συρμάτων τα οποία πρέπει επιμελώς να
αφαιρούνται και μετά οι κολλήσεις θα λειαίνονται.
Οι άκρες των ποδιών θα έχουν πλαστικά πέλματα χρώματος μαύρου από σκληρό P.V.C. Τα
πλαστικά πέλματα θα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρμόζουν πλήρως στους
σιδηροσωλήνες των ποδιών.
2.2.

Ξύλινο Τμήμα με Ταπετσαρία
Αποτελείται από:
α)Την έδρα καθίσματος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 420mm, πάχους 62mm.
Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο, κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή ινοσανίδας μέσης
πυκνότητας (MDF) πάχους 12mm, κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1. Στην πάνω επιφάνεια του,
συγκολλείται στρώμα αφρώδους πλαστικού ελάχιστου βάρους 40Kg/m3, πάχους 50mm με
επικάλυψη δερματίνης άριστης ποιότητας, πάχους 1,2mm τουλάχιστον, σε απόχρωση της
επιλογής της Υπηρεσίας. Το φύλλο έχει τέσσερις τρύπες εξαερισμού, η δε στερέωσή της
δερματίνης στην κάτω επιφάνεια της έδρας θα γίνει με συνεχή ραφή από συνδετήρες άριστης
ποιότητας και σε απόσταση τουλάχιστον 30mm από τις ακμές του φύλλου. Το υπόλοιπο της
κάτω επιφάνειας καλύπτεται με ανθεκτικό μαύρο υλικό τύπου non woven 70gr/m2 καλά
τεντωμένου και στερεωμένου στην επιφάνεια του φύλλου αφού αναδιπλωθεί περιμετρικά με
συνδετήρες συνεχούς ραφής.
Η σύνδεση της δερματίνης της έδρας σε όλες τις συνδετήριες ακμές θα γίνει με ανθεκτική
κλωστή. Προβλέπεται έντεχνη εσωτερική ραφή, διπλά γυρισμένη προς τα μέσα. Θα υπάρχει
επίσης πρόσθετη ενίσχυση με αναδιπλωμένο τεμάχιο από το ίδιο υλικό. Για την σωστή
διαμόρφωση της ραφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά «φυτίλι» από P.V.C. Φ0,4 mm.
Η σύνδεση της έδρας με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) γαλβανιζέ λαμαρινόβιδες
διαμέτρου 5mm φρεζάτης κεφαλής μορφής φακής.
Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες
υπόστρωμα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά.
β)Την πλάτη καθίσματος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 300mm, πάχους 42mm.
Κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό με την έδρα. Στην μπροστινή επιφάνεια της, συγκολλείται
στρώμα αφρώδους πλαστικού με ελάχιστο βάρος 35Kg/m3 και πάχους 30mm με επικάλυψη
και των δύο πλευρών με την ίδια όπως παραπάνω δερματίνη άριστης ποιότητας.
Η σύνδεση αυτού στις συνδετήριες ακμές θα γίνει όπως ακριβώς και στην έδρα. Η σύνδεση
της πλάτης με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) λαμαρινόβιδες.
Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες
υπόστρωμα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά.
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3.

ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Προεργασία
Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και
αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο
των επιφανειών, μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό.
Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισμα των μεταλλικών μερών, σε αλκαλικό διάλυμα
PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης.
Φωσφάτωση
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε φωσφατικό
διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία
γραμμάρια φωσφορικού σιδήρου.
Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη τη επιφάνεια. Την επεξεργασία
αυτή πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώματος με κάποιο άλας
του χρωμίου.
Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί να γίνουν και μαζί αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα
wash primer.
Βαφή
Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την
σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή.
Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα
χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.).
Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με πούδρα αρίστης ποιότητας, θα είναι
γυαλιστερός και το χρώμα πρέπει να :
α) παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου
β) έχει καλυπτικότητα
γ) είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.
δ) έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.
Ψήσιμο
Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο
σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180ο έως 220οC.
Tα στοιχεία: Χρόνος, θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής.
Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας, μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη,
ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180οC.

4.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Για το μεταλλικό σκελετό, η απόχρωση θα είναι ενδεικτικά το Νο 7043 χρωματολογίου RAL.
Για τη δερματίνη της έδρας και της πλάτης η απόχρωση θα είναι (ανοιχτό γκρι) ενδεικτικά: το
Νο 7037 ή Νο 7030 ή Νο 7039 χρωματολογίου RAL.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίου RAL αναφέρονται σε επιθυμητή
απόχρωση χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή
οποιαδήποτε ποιότητα υλικού.
Η Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα το αργότερο κατά την υπογραφή της
Σύμβασης.
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5.
5.1.

5.2.

6.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τα καθίσματα θα είναι συσκευασμένα ανά δύο (2) τεμάχια, θα τυλίγονται με πλαστικό γκοφρέ
(αεροπλάστ) και θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής.
Κάθε χαρτοκιβώτιο θα έχει ένδειξη (σε χαρτί Α4) σχετική με το περιεχόμενό του. Επίσης με
ευκρινή γράμματα (μέγεθος 48 περίπου), σε κάθε χαρτοκιβώτιο, θα αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία της Διακήρυξης, ήτοι:
Ο τίτλος της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
Ο αριθμός της Διακήρυξης
Η επωνυμία του προμηθευτή
Το BarCode και το όνομα του προϊόντος (μέγεθος 72 περίπου)
Για την εύκολη μεταφορά τους οι έδρες θα τοποθετούνται σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους
και του βάρους τους σε ξύλινες παλέτες, θα δένονται με πλαστικά τσέρκια και θα τυλίγονται με
σελοφάν (ή από πλαστικό γκοφρέ).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αυτοκόλλητη πινακίδα με μεταλλιζέ επίστρωση τουλάχιστον 60 micron, διαστάσεων 35x70mm
περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται (δεν θα ξεκολλάει) σε εμφανή
θέση (π.χ. στο πίσω μέρος κάθε πλάτης), που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε
προϊόν και θα αναφέρει:
1. Την επωνυμία της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
2. Το λογότυπο της Εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
3. Την επωνυμία του προμηθευτή
4. Τον αριθμό Διακήρυξης
5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης Ε1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
…………………./……-……-…….

ΑΝΑΔΟΧΟΣ…………………
ΤΗΛ.:……………………
Email: ……………………

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. Email)
ΠΡΟΣ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Φαβιέρου 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ 1.120,00€
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 1.120,00 € υπέρ
...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
…………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την:
«Προμήθεια: 1.600 Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά», προϋπολογισμού 56.000,00 €
πλέον ΦΠΑ.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως,
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι
κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. Email)

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Φαβιέρου 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ.

-

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού των
ΕΥΡΩ
…………………………………………..
(και
ολογράφως)
……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας …………………………………………………………
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για την
καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρία για την « Προμήθεια: ……. Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά», Διακήρυξης
………….2021 και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι
………………….... ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς και πάντως όχι λιγότερο από 10 μήνες, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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