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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &                                             Γουμένισσα, 31 Ιουλίου 2014 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                            Αρ.Πρωτ.: 9385   
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

 
 

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) πλήρους 

υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 

τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+ με προϋπολογισμό 5.000,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των αναγκών του έργου "AITOLOS"(δράσεις 

1.2 και 4.2 του έργου AITOLOS). 

        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο  Δασάρχης Γουμένισσας έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ.247Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις". 

2. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α/95) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145Α/95) " Υπαίθριο Εμπόριο και 

άλλες Διατάξεις".  

3. Το Ν.2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178 Α/97) "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που  προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την 

οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ." 

4. Το Ν.2328/1995, άρθρο 15, (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 

29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’/11-04-1996), (κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2328/1995), 

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

5. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου". 

6. Το Π.Δ. 60/2007, περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/Ε.Κ., “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
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προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

64/Α/16-03-2007). 

7. Το Ν. 2121/93 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

8. Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών 

και δημοσίων έργων» 

9. Το Π.Δ.142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 

10.  Την με αριθμ. 93230/13-11-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα (ΑΔΑ:ΒΕΙΚΟΡ1Υ-ΦΜ1) με την 

οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες των δράσεων του έργου: “Cross –border collaboration to fight 

illegal logging and timber trade to protect transboundary Greek-F.Y.R.O.M ecosystems” με το 

ακρωνύμιο “AITOLOS”. 

11. Την υπ’αριθμ. 65662 /03-09-2013 απόφαση του Γ.Γ της Α.Δ.Μ-Θ που αφορά την τροποποίηση 

της Ομάδας Διοίκησης-Διαχείρισης & Επιστημονικής ομάδος του έργου AITOLOS.                

12. Το υπ.αριθμ 65608 /02-09-2013 αίτημα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου 

AITOLOS-P2-005-2012 και την έγκριση του από την Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική 

Γραμματεία . 

13. Την υπ.αριθμ 85952/18-11-2013 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

της Α.Δ.Μ-Θ που αφορά την ανάλυση δαπανών των Δράσεων του έργου AITOLOS.   

14. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Διατάγματα, Απόφαση κ.λ.π.), που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

15. Την υπ.αριθμ  64963/28-07-2014 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

της Α.Δ.Μ-Θ που αφορά την Έγκριση τευχών δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού για την  

Προμήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) 

φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+ με 

προϋπολογισμό 5.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των αναγκών 

του έργου "AITOLOS"(δράσεις 1.2 και 4.2 του έργου AITOLOS). 

16. Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου «AITOLOS» και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το έργο. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό µε έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ενός 

(1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 

τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+ για την κάλυψη των αναγκών του 

έργου "AITOLOS", προϋπολογισμού 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας είναι απαράδεκτη. 

(1)  ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Δασαρχείο 
Γουμένισσας 

       9/9/2014 Τρίτη 10:00 

 

Οι φάκελοι Προσφορών µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τις Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές 

θα πρέπει να κατατεθούν στο Δασαρχείο Γουμένισσας (Μεγ. Αλεξάνδρου 24) έως την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (8/09/2014) (Ημέρα: Δευτέρα) ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή 

διά πληρεξουσίου σε σφραγισμένο φάκελο και μέχρι την 14:00 µ.µ.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

(2)  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

β Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Συνεταιρισμοί 

(3)  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι                         
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού 

(4)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 

(5)  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς 

(6)  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα µε τους: 

α. Συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’-∆’-Ε’-ΣΤ’), που   επισυνάπτονται 

β. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ηµοσίου». 

γ. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθμιση  συναφών θεμάτων». 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.  

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα Παραρτήματα: Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ. 

Να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δασαρχείου Γουμένισσας. 

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνισμοί». 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Δασαρχείο 
Γουμένισσας. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε 

τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 

της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 περ. α της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
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Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 7 

παράγραφος 2 περ. α της παρούσας διακήρυξης. 

M.E.Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης 

  Ο 

           Δασάρχης Γουμένισσας 

 

              Βούρτσας Γεώργιος 

            Δασολόγος με Βαθμό Β’ 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

-Δ/νση Δασών Κιλκίς 

-Δήμος Παιονίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Άρθρο 11 του Κ.Π.∆. 118/2007 

 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας, στο Δασαρχείο Γουμένισσας 

στη Γουμένισσα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 24 (πληροφορίες Τηλ. 2343041207) με οποιονδήποτε 

τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση μέχρι την προηγούμενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, (ήτοι: 8/09/2014) μέχρι την 14:00 µ.µ. 

3) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 

άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

4) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισµού και των διαδικασιών 

∆ιαπραγµάτευσης, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την 

συµµόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης, 

ακόμα κι αν η ίδια είναι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγησή τους. 
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                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

               ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, στη ελληνική γλώσσα, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό   (Δασαρχείο 
Γουμένισσας). 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, κατά τον έλεγχο, 
μονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, 
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου7 
(Διοικητικές προσφυγές) παρ.2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως 
κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Δασαρχείου Γουμένισσας, μετά 
την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών στα γραφεία του Δασαρχείου Γουμένισσας στη Γουμένισσα (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 24 Γουμένισσα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται  

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στην 
Υπηρεσία. 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί µε τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Οι σφραγισμένοι φάκελοι µε τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους που 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε 
αυτό. 

6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
∆ιαγωνισµού και των διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 
της διακήρυξης την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της 
Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, 
παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

8. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης, 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ∆ασαρχείου 
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Γουμένισσας, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο 
και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και 
αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισµού και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, 
παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει 
Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το οποίο παραδίδει 
στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία να αποφασίσει για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού. 

10. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς 
του κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΆΡΘΡΟ 3ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 
5α - 6 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, μαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, και η 
οποία πρέπει να είναι σύμφωνη µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’ της ∆ιακήρυξης. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.∆. 118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Ε’, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συµµετέχουν. 

- Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής 
σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

  δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον 
πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
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 Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.∆. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης- 
αξιολόγηση προσφορών. 

γ. Εφόσον οι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισμό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα µε το 
ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

A. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Απόσπασµα ποινικού µμητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

2. 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 σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό 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. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 
από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου. 
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3. 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. 

 

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 
2, 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). 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία μας, 
στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το περιοριστικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρισης. 

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

       Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση.  
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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 αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 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. 

Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισµένο φάκελο, και 
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη: 

Κατάλογο των κυριότερων εργασιών που πραγµατοποίησε κατά τα τρία (3 προηγούµενα έτη µε τα 
αντίστοιχα ποσά, ηµεροµηνίες και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες. 

 ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 

 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 
τις 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 προκύπτει ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν 
αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό αναλόγως µε την νοµική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

 α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

β) Εάν έχει επιβληθεί στον ανάδοχο η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή 
του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Βεβαίωση από ∆ηµόσιο Φορέα 
(Υπηρεσία Υπουργείου, Περιφέρειας, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.) ότι έχει εκτελέσει παρόµοιας φύσης 
προµήθειες. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία 
στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, 
και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα 
καθοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την 
επιτροπή δεν συµπληρωθούν από τον συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. 

Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίζει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 
2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον 
συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και 
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, καταπίπτει υπέρ του Δασαρχείου Γουμένισσας η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δασαρχείου Γουμένισσας η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 

ΆΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους 
της ένωσης. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Δασαρχείου Γουμένισσας, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, που θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Δ/νσης Δασών 
Κιλκίς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης µε 
Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι: 250,00 €. ∆ε γίνεται 
δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω 
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απαιτούμενο ποσοστό 5%. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΙΝΑΙ: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της, 

(5) τα στοιχεία του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση). 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι: 

α. Τον εκδότη. 

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

δ. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προμήθεια υλικά. 

ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
µμήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

στ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
αναδόχου από την Υπηρεσία 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α 
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Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

α. Το είδος και η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

η. Τους όρους ότι 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου 

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών συσκευών παρελκόμενων  τους 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή 
του, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. . Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του 
και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται 
στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
και ετοιμότητας. 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που 
ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 
που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Κ.Π.∆. 118/2007. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δασαρχείου 
Γουμένισσας Μεγ. Αλεξάνδρου 24,, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, 
ήτοι Δασαρχείο Γουμένισσας, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε αναδόχου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισµού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος 
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται 
η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.  

Η ένσταση κατά της συµµετοχής αναδόχου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργάσιμων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, 
ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 
Δασαρχείο Γουμένισσας, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος π.δ/τος 
118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιμων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών 
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, 
ήτοι το Δασαρχείο Γουμένισσας, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσµίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

5. Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι το Δασαρχείο 
Γουμένισσας, ύστερα από γνωµοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί 
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από κάθε 
αιτία). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Με την προσφορά, η τιμή για την προμήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος 
με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) 
εκτυπωτών printer injet A3+ δίνεται συνολικά, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 
το Φ.Π.Α., για την προμήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2)) εκτυπωτών 
printer injet A3+ και την παράδοσή τους στο Δασαρχείο Γουμένισσας. 

2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 
3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του Δασαρχείου Γουμένισσας ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης. 

6. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά του αντικειμένου της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπως αυτό περιγράφεται στο 
Παράρτημα Γ’, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του, µπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχείων I 
και ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον των ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με 
οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών 
printer injet A3+ είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας του Δασαρχείου 
Γουμένισσας και της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν την µματαίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το προς προμήθεια είδος. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης καθώς και µε 
το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) 
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ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του 
έργου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 
σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 
ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 
συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δασαρχείου Γουμένισσας, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια είδους στον ανάδοχο θα γίνει µε εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους από την αρµόδια 
επιτροπή, ακολουθουµένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 υπό την προϋπόθεση 
της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

 Τιµολόγιο Πώλησης εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>. 
 Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>. 
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του ενός (1) πλήρους 

υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 
τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+ 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 
 Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 
 ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 
 Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
 Υπέρ του Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εμπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης 0,30% 

Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δασαρχείο Γουμένισσας. 

Η δαπάνη βαρύνει το Φορέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης του προγράμματος 
“Cross –border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect transboundary 
Greek-F.Y.R.O.M ecosystems” με το ακρωνύμιο “AITOLOS”-Νο.Ρ2-005-2012 (δράσεις 1.2 και 4.2 
του έργου AITOLOS) και θα πληρωθεί μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
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ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του 
Δασαρχείου Γουμένισσας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε µέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, του ενός φορητού Projector  LED και τους 
δύο (2) φορητούς υπολογιστές σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.∆. 
118/2007. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών 
printer injet A3+ δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του Δασαρχείου Γουμένισσας, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση 

β. Προμήθεια  σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους αναδόχους που είχαν 
λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, 
είτε µε διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.∆. 118/2007. Κάθε 
άμεση ή έµµεση προκαλούμενη ζημιά του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προµήθεια  ενός (1) πλήρους υπολογιστικού 
συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο 
(2) εκτυπωτών printer injet A3+, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
αρμοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτικής Προγραµµατισµού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, 
είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5. Σε περίπτωση που η προµήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών 
printer injet A3+ σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
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προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται µε το προς καταλογισμό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύµβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύµβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και 
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. ∆εν 
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του αναδόχου. 

2. Το κείμενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν ενός (1) πλήρους 
υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 
τεσσάρων tablet   και τριών (3) εκτυπωτών printer injet A3+. β. Παραλήφθηκαν οριστικά 
ποιοτικά και ποσοτικά ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', 
τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer 
injet A3+που παραδόθηκαν. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσμευθήκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 
θα προκύψει μεταξύ του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών 
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ( άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

Η παράδοση του ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) 
φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+θα γίνει µέσα 
σε διάστηµα δέκα (10) ημερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύμβασης εξαιρουμένου του 
µηνός Αυγούστου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
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παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα ανωτέρω ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει ενός (1) 
πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 
τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 
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                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                             ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

                                       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
 

 
ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) πλήρους 
υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών 
υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και 
Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:5.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Δασαρχείου Γουμένισσας και της 
Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων στα πλαισια του προγραμματος AITOLOS, 
απαιτείται η προμήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', 
τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer 
injet A3+Β.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

1.  πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5''  ένα τεμάχιο CPV: 30237300-2,  

Προϋπολογισμός 725 € (με το ΦΠΑ)  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

(αποτελεί μερος πλήρους υπολογιστικού συστηματος) 
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Β.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

1.ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 3 τεμάχια CPV : 30213000-5 

Προϋπολογισμός έως 750 € (με το ΦΠΑ) έκαστο 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Επεξεργαστής : Intel Core i5 εφάμιλλο ή μεγαλύτερο – με 3ΜΒ L3cache ή μεγαλύτερο. 

Οθόνη: 15.6’’ TruBrite HD ,TFT,LED backlit,με ανάλυση τουλάχιστον 1366χ 768. 

Μνήμη : 6 GB DDR3 στα 1600MHz, ή μεγαλύτερη  

Σκληρός Δίσκος : 500GB, 5400 rpm, SATA ή μεγαλύτερος . 

Οπτικός Δίσκος :DVDRW double –layer drive 

Floppy Disk: Δεν απαιτείται. 
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Κάρτα γραφικών : αυτόνομη , τουλάχιστον 1024 MB μνήμης. 

Ενσύρματη επικοινωνία :Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. 

Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0. 

Διασυνδέσεις:USB 3.0 , USB 2.0 ,VGA,HDMI, Memory Card Reader , 1x RJ-45, 1xHeadphone-out, 1x 
microphone-in, Webcam τουλάχιστον 1.3 Megapixel με ενσωματωμένο μικρόφωνο , DC-in. 

Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 

Συσκευή κατάδειξης:Touch Pad με Multi-Touch Control. 

Πληκτρολόγιο: Αγγλικό με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

Βάρος :εως 2.50Kg 

Μπαταρία: 6 κελιών λιθίου ιόντων. 

Λογισμικό : Windows 7 ή  8 pro 64 bit. 

 

Β.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

 

1.ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 τεμάχιο  CPV : 30213000-5 

Προϋπολογισμός έως 750 € (με το ΦΠΑ) έκαστο 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Επεξεργαστής : Intel Core i3 εφάμιλλο ή μεγαλύτερο – με 3ΜΒ L3cache ή μεγαλύτερο. 

Οθόνη: 11-13,3’’ TruBrite HD ,TFT,LED backlit,με ανάλυση τουλάχιστον 1366χ 768. 

Μνήμη : 4 GB DDR3 στα 1333MHz, ή μεγαλύτερη  

Σκληρός Δίσκος : 500GB, 5400 rpm, SATA ή μεγαλύτερος . 

Οπτικός Δίσκος :DVDRW double –layer drive 

Floppy Disk: Δεν απαιτείται . 

Κάρτα γραφικών : αυτόνομη , τουλάχιστον 512 MB μνήμης. 

Ενσύρματη επικοινωνία :Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. 

Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0. 

Διασυνδέσεις:USB 3.0 , USB 2.0 ,VGA,HDMI, Memory Card Reader , 1x RJ-45, 1xHeadphone-out, 1x 
microphone-in, Webcam τουλάχιστον 1.3 Megapixel με ενσωματωμένο μικρόφωνο , DC-in. 
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Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 

Συσκευή κατάδειξης:Touch Pad με Multi-Touch Control. 

Πληκτρολόγιο: Αγγλικό με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

Βάρος :εως 2.50Kg 

Μπαταρία: 6 κελιών λιθίου ιόντων. 

Λογισμικό : Windows 7 ή  8 pro 64 bit. 

Β.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Τεσσερα (4) Tablet που θα ανέβει  εφαρμογή (γεωβάση δεδομένων ) για χρήση στο πεδίο με 
ελάχιστα χαρακτηριστικά (CPV :30213200): 

 

Προϋπολογισμός έως 225 € (με το ΦΠΑ) έκαστο 

 

Λειτουργικό Google  
Android 

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες  8  

Χωρητικότητα  16GB  

Επεξεργαστής Quad Core 1.30 GHz 

Έκδοση Λειτουργικού Android 4.2 Jelly Bean 

Τύπος Οθόνης HD IPS multi-touch  

Ανάλυση Οθόνης  1280 x 800  

Δέκτης GPS Satellite, και A-GPS  

Αισθητήρας  G Sensor   

Φωτογραφική Μηχανή 5 Mp back, 2 Mp front  

Εγγραφή Video Standard  

Δυνατότητα Βιντεοκλήσης  Skype  

Εσωτερική Μνήμη RAM 1GB 

Τύπος Κάρτας Μνήμης  Micro SD up to 32 GB 

WiFi 802.11b/g/n  

Χρόνος λειτουργίας σε Ώρες μέχρι 8 

Bluetooth  4.0 

Τύπος Μπαταρίας  4000 mah Li-Po 

Radio FM Ναι,  

Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά,  
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Βάρος σε gr Μέγιστο 400 
 

Εγγύηση Προμηθευτή   1 έτος, εντός 24 ωρών. 

 

Τα tablet θα παραμετροποιηθούν κατάλληλα και θα εγκατασταθεί το λογισμικό GIS Quantum και οι 
γεωβάσεις δεδομένων που θα παραδοθούν από την υπηρεσία στον προμηθευτή, ώστε να υπάρχει 
σύνδεση της λειτουργίας του GPS με το GIS Quantum. 

Β.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Δυο (2) εκτυπωτές Inkjet για επαγγελματική Χρήση μέγεθος Χαρτιού A3 με ελάχιστα 
χαρακτηριστικά (CPV :30121410-0): 

Προϋπολογισμός έως 250 € (με το ΦΠΑ) έκαστο 

Γενικά 

Τύπος Inkjet για επαγγελματική Χρήση 

Χρώμα Έγχρωμο 

Όχι αποκλειστικά για Φωτογραφίες 

Scanner 

Ναι 

Πολυμηχάνημα 

Ναι 

Μέγεθος Χαρτιού 

A3 

Συμβατότητα 

LINUX, Mac, PC (Windows 7,8 32 ή 64 bit) 

Εκτυπωτής 

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >25 ppm 

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης > 20 ppm 

Μέγιστη Ανάλυση : 4800x1200 dpi 

Duplex Print :Προαιρετικό 

Αναλώσιμο Μελάνη 

Αριθμός Αναλώσιμων >2 
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Μνήμη Εκτυπωτή >128 MB 

Scanner / Σαρωτής 

Ταχύτητα Σάρωσης : - 

Μέγιστη Ανάλυση :1200x1200 dpi 

Βάθος Χρώματος : 24 bit  

ADF : Ναι 

Σάρωση Διπλής Όψεως :Όχι 

Ποσότητα Φύλλων ADF :35 φύλλα 

Άλλες Λειτουργίες 

Fax : Ναι 

CD/DVD Print :Όχι 

Συνδεσιμότητα 

Wi-Fi :Ναι 

Bluetooth : Όχι 

Ethernet/LAN : Ναι 

USB :Ναι 

Parallel :Όχι 

Serial :Όχι 

Card Slot :Προαιρετικό 

Mobile Printing Capability :Προαιρετικό 

Συνδεσιμότητα 

1 USB (2.0); 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 USB host port; 2 RJ-11 fax 

Εγγύηση : >1 έτος 

M.E.Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης 

             Ο Δασάρχης Γουμένισσας 

 

                 Βούρτσας Γεώργιος 

               Δασολόγος με Βαθμό Β’  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α’ ΟΜΑΔΑ    
Ποιότητα προδιαγραφών & 
απόδοσης 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ  

1.Τεχνικά χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με την διακήρυξη 

110 100 50% 

2. Λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα μηχανημάτων 
σύμφωνα με την διακήρυξη 

110 100 20% 

3. Καταλληλότητα των 
προσφερόμενων υλικών για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού που 
προορίζονται.  

110 100 10% 

ΣΥΝΟΛΟ   80% 
Β’ ΟΜΑΔΑ    
Τεχνική Υποστήριξη & κάλυψη ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ  
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 110 100 20% 
ΣΥΝΟΛΟ   20% 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. 

2. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις 
που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές. 

4. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
προσφοράς είναι το άθροισµά των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 
οµάδων. 

5. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. 

6. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής (Λ) λαµβάνονται υπόψη η τιµή της προσφοράς, οι όροι 
πληρωµής, λειτουργίας και συντήρησης. 

7.Πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής 
προσφοράς της (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 

                   Τιµή Προσφοράς 

Λ = ------------------------------------- 

         Σταθµισµένη βαθµολογία 
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Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 

       Γουμένισσα, 31/7/2014 

             Ο Δασάρχης Γουμένισσας 

 

                Βούρτσας Γεώργιος 

               Δασολόγος με Βαθμό Β’ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και κατάσταση των προσφερόµενων ενός (1) πλήρους 
υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, 
τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+ θα είναι γραπτή. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση του φορέα για τον οποίο έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος 
ή εξάρτημα του που έχει φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή 
συντήρησή του. 

2. Η παράδοση του ενός ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', 
τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer 
injet A3+και του εξοπλισμού τους θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή σε χώρο 
που θα υποδειχθεί. 

3. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
4. Ο προμηθευτής οφείλει κατά την παράδοση, να κάνει επίδειξη λειτουργίας 
5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν ότι θα διατηρούν αποθέματα όλων των 

ανταλλακτικών για πεντε (5) τουλάχιστον χρόνια και ότι διαθέτουν ή συνεργάζονται με 
οργανωμένο συνεργείο στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, το οποίο θα 
αναλάβει  και τα απαραίτητα service. 

6. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται µε έγκριση όπου απαιτείται του προσφερόµενου 
τύπου από το αρµόδιο Υπουργείο. 

7. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του 
τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα 
υπάρχουν δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 3, του Π.∆.118/2007 κατά περίπτωση, ήτοι, 

α) Εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δήλωνε στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του 
επιχειρηματική µονάδα, στην προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική µονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην 
προσφορά του επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωση του προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
εκμεταλλεύεται ολικά η µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι 
ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση και υπεύθυνη 
δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

                       ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

         ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

                              ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 65ΧΣΟΡ1Υ-ΖΝΑ



 34 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
σε ευρώ του αντικειμένου της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’, 
εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούμενη, γνωµοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία των προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που 
ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη γίνεται µε απόφαση του αρμόδιου για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού οργάνου, µετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων οργάνου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.∆. 118/2007 
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                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

                          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

                         ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Ονομασία Τράπεζας……………………………………. 

Κατάστημα…………………………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)     Ημερομηνία έκδοσης………….… 

       ΕΥΡΩ……………………………. 

Προς: Δασαρχείο Γουμένισσας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ…………….………………ΕΥΡΩ……….. 

 Έχουμε την τιµή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώματος της διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της 
εταιρείας……………………………………............................................∆/νση……………………………
…………….για τη συµµετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισµό της 17/05/2013 για την 
προµήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) 
φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet 
A3+…σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ………../……….∆/ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µμεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ     ΑΡ.ΠΡΩΤ: 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', 
τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet 

A3+  ΠΟΣΟΥ……………………..………………ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α……. 

Στην Γουμένισσα σήµερα …………………, ηµέρα ………………., οι υπογράφοντες, την 

παρούσα αφενός το Ν.Π.∆.∆. Δασαρχείο Γουμένισσας, που εδρεύει στη Γουμένισσα, Μ. Αλεξάνδρου 
4, Τ.Κ. 61300, µε Α.Φ.Μ.997612629 & ∆.Ο.Υ. Κιλκίς, και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΑΣΑΡΧΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, και 

αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 

………………. µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. 

«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. 

…………….., φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….. (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), 

που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το 

από ………….. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …../200…. απόφαση του Δασαρχείου Γουμένισσας , κατακυρώθηκε στον 
ανάδοχο «……………………………………………….………»(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με 
οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών 
printer injet A3+ για τις ανάγκες του Δασαρχείου Γουμένισσας, (∆ιακήρυξη  με 
αρ.πρωτ:…………./……-……..-2013), και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς, ήτοι 
………………………………..€ πλέον Φ.Π.Α,………….. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 
την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με 
οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και τριών (3) 
εκτυπωτών printer injet A3+ από τον ανάδοχο, όπως ακριβώς περιγράφεται στην οικονοµική και 
τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

Η παράδοση του  ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) 
φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+θα γίνει µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στον εσωτερικό χώρο του  Δασαρχείου Γουμένισσας (Μ. 
Αλεξάνδρου 24, 61300 Γουμένισσα) Τα έξοδα µμεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα παραπάνω  θα πωληθούν και µεταβιβασθούν  στο  Δασαρχείο Γουμένισσας κατά πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή και απολύτως ελεύθερο από κάθε βάρος, δασμό, φόρο, χρέος, 
κατάσχεση και κάθε διένεξη, φιλονικία ή υποχρέωση από τον ανάδοχο. Για πράξεις αμέλειας ή 
δόλου του προσωπικού του έχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση του ενός ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων 
(4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί µέσα σε διάστηµα δεκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας 
σύµβασης εξαιρουμένου του µηνός Αυγούστου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η τιµή πληρωµής, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, ορίζεται στο ποσό των 
………………….€ πλέον Φ.Π.Α, ήτοι συνολικό ποσό ……………………€ 

Η πληρωµή της αξίας των ανωτέρω ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και τριών (3) εκτυπωτών 
printer injet A3+ στον ανάδοχο θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη 
>18.5'', τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer 
injet A3+ από την αρµόδια επιτροπή, ακολουθουµένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 
118/2007 υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων 
από το Νόµο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
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- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 

- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 

- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 

-Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 

- Υπέρ του Ταµείου Αρωγής υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης 0,30% 

-Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%. 

-Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δασαρχείο Γουμένισσας 

- Η δαπάνη βαρύνει το Φορέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης του προγράμματος 
“Cross –border collaboration to fight illegal logging and timber trade to protect transboundary 
Greek-F.Y.R.O.M ecosystems” με το ακρωνύμιο “AITOLOS”-Νο.Ρ2-005-2012 (δράσεις 1.2 και 4.2 
του έργου AITOLOS). 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η µε 
αριθµό……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, απεριορίστου ισχύος, 
της ……………….. Τράπεζας. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του  ενός (1) πλήρους υπολογιστικού συστήματος με οθόνη >18.5'', τεσσάρων (4) 
φορητών υπολογιστών, τεσσάρων tablet   και Δυο (2) εκτυπωτών printer injet A3+και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ισχύος …………. Ετών, για την καλή 
λειτουργία των ειδών (σύµφωνα µε το Παράρτημα Γ΄ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ……………), εκ ποσοστού ίσου 
µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτών, χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι εκ ……………………..€. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον νόµο 2286/95 και το Π.∆. 118/2007. Η παρούσα σύµβαση 
διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2286/95, του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.∆. 30/96, του 
Π.∆.118/2007, τους όρους της υπ’ αριθµ. …………. ∆ιακήρυξης και τους όρους προσφοράς (τεχνική 
και οικονοµική) του αναδόχου. Αρµόδιο δικαστήριο για την σύµβαση είναι αυτό της Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δασαρχείο Γουμένισσας                                       Για τον ανάδοχο 

 
 Βούρτσας Γεώργιος 

 Δασολόγος με Βαθμό Β’ 
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