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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ
ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ
Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αγνξά νηθνζπζθεπψλ θαη
επίπισλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε Σίηιν Φξνληίδσ Γξάζεηο ηέγαζεο θαη Δπαλέληαμεο
ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο.
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
Άξζξν 1 Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
1) Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ΑΜΚΔ
ΓΤΝΑΜΖ ΕΧΖ Λπθαβεηηνχ 21, Αζήλα 10672 εγγξάθσο ή ειεθηξνληθψο
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@dynamizois.gr κέρξη ηελ 04/11/2015 θαη
ώξα 12.00κ.κ.
2) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ
ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηαδηθαζία θαη θαηαζηξέθνληαη.
3) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ
πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 04/11/2015 θαη ώξα 12.00κ.κ.
Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο κπνξνχλ νη
ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία ΑΜΚΔ ΓΤΝΑΜΖ ΕΧΖ,
Λπθαβεηηνχ 21, Σ.Κ. 10672, Αζήλα, ηει. 2167006987, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξα 9.00- 11.00.
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Αξζξν 2 Γηθαίωκα πκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
1)
Διιεληθά θαη αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα ή ελώζεηο πξνζώπωλ ή
θνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα έρνληαο ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο
θξάηνπο –κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή
ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ηνπ Δ.Ο.Υ ή ρσξψλ πνπ είλαη
ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ (GPA), ε νπνία
ζπλήθζε ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο.
2) Δλώζεηο πξνζώπωλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
• Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ.
• ηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη
ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
Έξγνπ.
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ
παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’
φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ
ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε έλσζε
ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη.
• Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή
αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ.
3) Δλώζεηο θνξέωλ ή Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
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• Σν έγγξαθν ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο λα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
• Όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έλσζε εηαηξείεο λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ.
• Να αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθψο ε πνζφηεηα ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ην κέξνο
απηψλ (επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο) πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
• Σα κέιε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, επζχλνληαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ην έξγν).
Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
• Οη ελψζεηο θνξέσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν κε ηελ
παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’
φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ
ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε έλσζε
ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη.
Κάζε ζπκκεηέρσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ
κηα πξνζθνξέο γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ
απηφλνκα ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο ζην ίδην ηκήκα,
απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηείραλ.
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε
αληηθαηάζηαζε ή παξαίηεζε κειψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ
θνηλή πξνζθνξά.
4) Απνθιείεηαη από ηνλ παξόληα δηαγωληζκό Γηαγωληδόκελνο εθόζνλ
Α) πληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη ζε έλα
ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, νη θαησηέξσ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα εάλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ
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δηαγσληδνκέλσλή -ζε πεξίπησζε ελψζεσλ πξνζψπσλ- έζησ θαη γηα έλα ζπκκεηέρνληα
ζηελ έλσζε νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη
θαησηέξσ:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ
ηνπ πκβνπιίνπ,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εοΗνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο,
ε) ππεμαίξεζε (375 ΠΚ), απάηε (386, 388 ΠΚ), εθβίαζε (385 ΠΚ), πιαζηνγξαθία (216,
218 ΠΚ), ςεπδνξθία (224 ΠΚ), δσξνδνθία (235-237 ΠΚ) θαη δφιηα ρξενθνπία (398 ΠΚ) ή
ηεο αλάινγεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο.
ζη)αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή.
Β) Ο ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε
νηθνλνκηθφο θνξέαο
α) βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ εμπγίαλζε ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (αλ πξφθεηηαη γηα
θπζηθφ πξφζσπν) ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,
β) εθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, εμπγίαλζε ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (αλ πξφθεηηαη
γηα θπζηθφ πξφζσπν) ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο
εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,
γ) έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή
ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ειεπζέξσο κε
νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
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δ) είλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη.
Γ) Ο ίδηνο ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έζησ θαη έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έλσζε
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
α) ζπληζηά εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3414/2005,
β) απψιεζε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο
δεκφζηαο ππεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ κε
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ,
γ) δελ ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ή/θαη
παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ
ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε
ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ.

Άξζξν 3 Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αλά ζύλνιν εηδώλ ή αλα
θαηεγνξία εηδώλ.
Άξζξν 4 Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 04/11/2015 θαη ώξα 12.00κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο Λπθαβεηηνχ 22 , Αζήλα ΣΚ 10672.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
δελ εμεηάδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δηαηξεία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.
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Άξζξν 5 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθά ηηκή ζε επξώ αλά
ζχλνιν εηδψλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α’, εθ
ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο.
Άξζξν 6 Αληηπξνζθνξέο
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο
Άξζξν 7 Αλαθνίλωζε Αλάζεζεο
ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε
β. Σελ πνζφηεηα
γ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ
δ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο
θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε,
ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 8 Σξόπνο Πιεξωκήο
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ έξγνπ θαη κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο κε
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο επηηαγήο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα παξαθάησ:
-Σηκνιφγην πψιεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ
-Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ύλνιν

Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ
Καηεγνξία Α΄
ΚΟΤΕΗΝΔ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ
ΦΤΓΔΗΑ
ΑΠΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΣΔ
ΣΖΛΔΟΡΑΔΗ
AIRCONDITION
Καηεγνξία Β΄
ΤΡΣΑΡΗΔΡΔ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΑΗΓΗΚΟ
ΚΡΔΒΑΣΗΑ-ΣΡΧΜΑ ΜΟΝΑ
ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΔ ΜΔ ΚΑΡΔΚΛΔ
ΑΛΟΝΗ-ΚΑΝΑΠΔΓΔ
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Σκρ

Σηκή

10
9
8
4
2
4
2
1
9
4
3
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