ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινϊσ (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:
α) Η λζξη ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΠΙΧ 3ο),
γ) Ο τίτλοσ τησ προμήθειασ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΜΙΣΗΡΩΝ Μ4 ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Λ – ΕΛ. ΑΚΣ.)
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν (Για τθν 02- 10 -2020 και μζχρι ϊρα 12:00),
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο
των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι:

1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε ζγγραφο και δικαιολογητικό που
τεκμηριϊνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν και ςε κάθε περίπτωςη:
(α) Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνη από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ
φορζα που επιθυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ , με την οποία ο προςφζρων
θα δηλϊνει ότι ζλαβε γνϊςη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του παρόντοσ τεφχουσ και των όρων τησ εκδήλωςησ
ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και αποδζχεται πλήρωσ .
(β) Σον πίνακα ςυμμόρφωςησ, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του τεφχουσ των τεχνικϊν απαιτήςεων
κανονικά ςυμπληρωμζνο.
(γ) Οποιοδήποτε άλλο ζγγραφο απαιτείται για την τεχνική επάρκεια των υπό προμήθεια ειδϊν.

2.ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωθι:
1. Πλήρη και ςαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδϊν.
2. Σην προςφερόμενη τιμή ςε Ευρϊ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςη
διαφοροποίηςησ μεταξφ τησ αναγραφόμενησ τιμήσ αριθμητικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφωσ.
την τιμή ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατήςεισ και κάθε άλλη επιβάρυνςη κατά την κείμενη νομοθεςία- μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για παράδοςη των υπό προμήθεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται
ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ .
3. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τησ προςφοράσ (Σουλάχιςτον επτά μήνεσ).
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3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενημερϊνεται εγγράφωσ από την Επιτροπή αξιολόγηςησ μζςω τησ επιςπεφδουςασ
Τπηρεςίασ, (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΕΠΙΧ 3ο), για την υποβολή των δικαιολογητικϊν ανάθεςησ, όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προθεςμίασ δζκα (10)
ημερϊν από την κοινοποίηςη τησ ςχετικήσ ζγγραφησ ειδοποίηςησ του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ θα φζρει την ζνδειξη
«ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον τίτλο τησ προμήθειασ, θα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα
κάτωθι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μητρϊου ή ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτική ή διοικητική αρχή του κράτουσ μζλουσ ή τησ χϊρασ καταγωγήσ ή τησ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτημζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλητη
καταδικαςτική απόφαςη για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
(Αϋ 147).
Η υποχρζωςη προςκόμιςησ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με την ιδιότητα μζλουσ του
διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ή προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπηςησ,
λήψησ αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. καθϊσ και
τον Διευθφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλη του
Διοικητικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ
147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75),
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωςη αρχή, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά
την ημερομηνία τησ ωσ άνω ειδοποίηςήσ είναι ενήμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικήσ αςφάλιςησ (κφριασ και επικουρικήσ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν θ
Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2, του άρκρου 73, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
παραγράφων 12 και 13, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Αν δεν προςκομιςθοφν ή προςκομιςθοφν εκπροθζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιςτωθεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικϊν

η φπαρξη ενόσ ή

περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρθρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), απορρίπτεται εξ
ολοκλήρου η προςφορά του υποψηφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι
οικονομικι προςφορά και εφόςον τα « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ» πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

