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                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
                                   για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

                                             άρθρου 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ Ν.4412/2016

                                  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση του έργου: 

«Προμήθεια  5.000  συσκευασιών  αντισηπτικού  διαλύματος  χεριών  (500ml)» προϋπολογισμού

18.500,00€ άνευ ΦΠΑ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

αποκλειστικά βάσει της τιμής

                                                             

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.  133/2010
(Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-12-2010),  του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-
2016)

3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει

5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
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3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
8.Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ
1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

9.Το αριθμ. Πρωτ.ΠΚΜ/ΔΔΥΚΜ/ 598656 (6146)27-10-2020 πρωτογενές αίτημα (20REQ007546370) της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

10. Την αριθμ. 1410/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: 6ΦΣ27ΛΛ-ΕΝΝ)

11.Την  αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης

υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  ,  στους

Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  3475/Β΄/16-9-2019) και  την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019  Απόφαση

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)

   Ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να προβεί  σε  διαδικασία  ανάθεσης:  «Προμήθεια  5.000 συσκευασιών

αντισηπτικού διαλύματος χεριών (500ml)» προϋπολογισμού  18.500,00€ άνευ  ΦΠΑ και  19.610,00€

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2, περίπτωση γ΄ “Προσφυγή

στην διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση” του Ν.4412/2016   (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016)

Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ),  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

 CPV: 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά

     Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 18.500,00€ άνευ ΦΠΑ (19.610,00€

με Φ.Π.Α.)   

Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

της τιμής 

     

        Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

    1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

     Επιθυμώντας να διασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των εργαζομένων, αποφεύγοντας κάθε αρνητική

κατάσταση και εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υγεία όλων των εργαζομένων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

επιθυμεί να πραγματοποιήσει την προμήθεια 5.000 αντισηπτικών διαλυμάτων των 500ml. Το προϊόν θα έχει

ουδέτερο  ph και ως βάση τη αιθυλική αλκοόλη σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, ενώ οι συσκευασίες θα

φέρουν αντλία. 

    



    2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος 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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

   3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

        Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια απολυμαντικού τζελ

χεριών. Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το απολυμαντικό τζελ χεριών θα αναφέρεται

ως “προϊόν”. Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες

διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

 

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

  Το  προϊόν  πρέπει  να  παράγεται  και  να  συσκευάζεται  σε  νομίμως  λειτουργούσες  επιχειρήσεις

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και να συνοδεύεται από την

άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

  Η  παραγωγή  και  η  διάθεση  του  προϊόντος  στην  αγορά,  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τα

προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

  Το προϊόν πρέπει να έχει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, γρήγορη δράση και να

μην απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα των χεριών.

  Το  προϊόν  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  12  μήνες  τουλάχιστον  από  την

ημερομηνία παραλαβής του.

   Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.

    ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Το προϊόν πρέπει να έχει παχύρευστη υγρή μορφή.

  Να έχει ουδέτερο pΗ για το δέρμα.

  Να έχει ως βάση την αιθυλική αλκοόλη σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

     ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

   Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη με αντλία.



  Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 500ml +/-10% προϊόντος.

     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

     Θα περιέχονται υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των

διατάξεων της Ενωσιακής (Καν. 528/2012) και Εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.

       Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με

ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

  Η ονομασία πώλησης του προϊόντος

  Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση.

  Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.

  Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε μετρικές μονάδες.

  Ο αριθμός έγκρισης ή πιστοποίησης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή.

  Η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.

  Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα κ.λ.π.).

  Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.

  Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.

  Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης βοήθειας.

  Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του

προϊόντος.

  Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 Η πληρωμή θα γίνει άπαξ και μετά την παραλαβή του συνόλου των αντισηπτικών, με την προσκόμιση από

τον Ανάδοχο του τιμολογίου και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα
με τον νόμο είναι υπόχρεος.

Ρητά δε,  συμφωνείται  ότι  ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει  πέραν του ανωτέρω ποσού της
συνολικής αμοιβής.

Η καταβολή της αμοιβής γίνεται κατόπιν της οριστικής παραλαβής, την σύνταξη του «Πρωτοκόλλου
Παραλαβής  Υπηρεσιών»   από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  και  την  ύπαρξη  των
αντίστοιχων πιστώσεων.  

Η Αναθέτουσα, αφού παραλάβει το αντίστοιχο «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή
Επίβλεψης -  Παραλαβής,  θα το διαβιβάσει  στον Ανάδοχο και  θα τον καλέσει  να εκδώσει  το αντίστοιχο
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί, ύστερα από την απαραίτητη διοικητική διαδικασία, η πληρωμή του:

1.  Βεβαιώσεις  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  σε  ισχύ,  από  όλους  τους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), που οφείλει να καταβάλει εισφορές.

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους, σε ισχύ, το οποίο θα
αναφέρεται σε είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται  από το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου και  Εκκαθάρισης Δαπανών της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις  ισχύουσες διατάξεις  κατά το χρόνο πληρωμής και  σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων.  Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 20 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

  6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    Για  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2, περ.β΄ Ν.4412/2016, θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος με την

προσφορά  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  Πρόσκληση,

σφραγισμένος, ο οποίος θα φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα (ταχυδρομική

διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς επίσης και να φέρει τα στοιχεία της

παρούσας Πρόσκλησης  και  να περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  (2)  δύο υποφακέλους με  τους  κατωτέρω

τίτλους: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Στους ανωτέρω (υπο) φακέλους θα πρέπει να περιέχονται τα εξής:

(α)  Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»  

1.1 Όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  στοιχεία  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  πληρούν  τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Πρόσκληση.

1.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα  

Για όσα από τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της

προσφοράς,  υποβάλλεται   Υπεύθυνη  Δήλωση (δίχως  να  απαιτείται  θεώρηση  του  γνήσιου  της  υπογραφής)  με

αντίστοιχο περιεχόμενο, δηλαδή ότι δε βρίσκεται στις καταστάσεις που αποδεικνύονται με τα ζητούμενα στην παρούσα

πρόσκληση-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, δικαιολογητικά συμμετοχής και θα προσκομισθούν στη συνέχεια τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

1.2.1 Υπεύθυνη Δήλωση (δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία  θα δηλώνονται τα

αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  (υπ΄αριθμ.4).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

(β)  Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»:

Οικονομική προσφορά σας, στην οποία θα αναγράφεται ότι θα  ισχύει για 180 ημέρες.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης επισυνάπτεται ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικά,  η  προσφορά  των  οικονομικών  φορέων  μπορεί  να  κατατεθεί  και  ηλεκτρονικά  στην

ηλεκτρονική διεύθυνση P  .  Kontzinos  @  pkm  .  gov  .  gr  . Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αποστείλουν σε

αυτήν την περίπτωση το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών.

7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

mailto:P.Kontzinos@pkm.gov.gr


    Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά  (με  συστημένη  επιστολή)  ή  μέσω  εταιρίας  ταχυμεταφορών  (courier),  έως  τις 23-11-2020, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  26ης Οκτωβρίου  64,

Τ.Κ.:  54627,  Θεσ/νίκη και  συγκεκριμένα στο  πρωτόκολλο της   Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Μ.Ε.  Θεσ/νίκης,

γραφείο 6 στον 3ο όροφο, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64. Ο φάκελος απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντα)

καθώς  επίσης  και  να  φέρει  την  ένδειξη:  “Προσφορά  για  την  634710(13555)/19-11-2020   Πρόσκληση  για

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32,

παρ.2,  περίπτωση  γ΄  Ν.4412/2016  για  την  ανάθεση  του  έργου:  «Προμήθεια  5.000  συσκευασιών

αντισηπτικού  διαλύματος  χεριών  (500ml)» προϋπολογισμού  18.500,00€  άνευ  ΦΠΑ  και  19.610,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της

τιμής” 

   Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.  

      Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

                          Με εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                            Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                                            Οικονομικού

                                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.To Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομο-
κρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
     

Ολα τα παραπάνω εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους, 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου ως  ακολούθως:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες 
Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση 
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η  νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές  τροποποιήσεις των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.



Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών

 

3.Υπεύθυνη δήλωση, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 
οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

γ)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητας τους. 

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

στ)ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή του 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου 
νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

ζ)ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 



που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση.

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά τους.
     κ)ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
    λ) Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος σας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
    μ) Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

5.Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

6.Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από 
το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα
 Γίνονται αποδεκτά:

-πρωτότυπα έγγραφα ή 
-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα



Γίνονται αποδεκτά:
-είτε πρωτότυπα

-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013),

-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της πε-
ρίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ .

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την 
σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν 
σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως 
μεταφρασμένα.
  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ……………………….. 

Πρόσκληση για  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,   λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με

το  άρθρο  32,  παρ.2,  περίπτωση  γ΄  Ν.4412/2016  για  την  ανάθεση  του  έργου:  «Προμήθεια  5.000

συσκευασιών αντισηπτικού διαλύματος χεριών (500ml)» προϋπολογισμού  18.500,00€ άνευ ΦΠΑ και

19.610,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει της τιμής 

                                           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/
Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
   ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

1
Αντισηπτικά τζελ

500ml 5.000   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  άνευ Φ.Π.Α. 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  με Φ.Π.Α. 

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα )



ΟΔΗΓΙΕΣ    (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς 
φορείς, προσκομίζοντάς τον στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του 
παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της προσφερόμενης τιμής  σε Ευρώ (€) 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ μπορεί να γίνεται το ανώτερω μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία Οι τιμές, για το σύνολο του 
Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.   

 

2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά το ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

6. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής μετά την υποβολή της 
προσφοράς, παρά μόνο διαπραγμάτευσης επί του ποσού της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει 
αποσφραγιστεί

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός
είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου
δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο , δηλαδή
από εκατό ογδόντα (180) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

9. Η Τιμή που θα δίνεται για κάθε προμηθευόμενο είδος θα είναι σε όλη την ποσότητα κάθε είδους και όχι σε
μέρους αυτού και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε είδους

10. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του Αναδόχου για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία 
αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.
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