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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19), όπως ισχύει.
2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού
των

διαδικασιών

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/6-7-2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
5. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων
συμβάσεων».
6.

Την

Οδηγία

89/665/ΕΟΚ

«για

τον

συντονισμό

των

νομοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών
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προσφυγής στον τομέα

της σύναψης

των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και

δημοσίων έργων».
7. Το υπ΄ αριθμό 24310/ΕΥΣ/5417/28-06-2005 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π. με θέμα «Θέματα Δημοσίων
Συμβάσεων».
8. Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 7018/30.9.2010 Απόφαση της Περιφέρειας
Κεντρικής

Μακεδονίας,

Ενδιάμεση

Διαχειριστική

Αρχή

Περιφέρειας

Κεντρικής

Μακεδονίας, για την Ένταξη της Πράξης «Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Νάουσας 2010 – 2015» με κωδικό MIS 296631 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».
9. Τον Γενικό Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων,
Υπηρεσιών και Προμηθειών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία
«Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» ο οποίος ισχύει επικουρικά και
συμπληρωματικά των διατάξεων της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο

Διαγωνισμό

με

πρόσκληση

για

υποβολή

προσφορών

μη

δεσμευτικών για την Αναθέτουσα αρχή, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για την
υλοποίηση του έργου διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νάουσας 2010-2015», όπως αναλυτικά αυτό περιγράφεται στην παρούσα.
Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του

«Διεθνούς

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» www.niff.gr στις 16/08/2012.
Οι όροι του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1. Αναθέτουσα Αρχή
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας», Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, οδός Κατσουλάκη 1, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, τηλ. 2332024617, Fax
2332024637.
ΑΡΘΡΟ 2. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2012, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00.
Τόπος

παράδοσης

προσφορών:

«Διεθνές

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου

Νάουσας», οδός Κατσουλάκη 1, Νάουσα, Τ.Κ. 59200, τηλ. 2332024617, Fax
2332024637.
ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός του έργου
Ο
ανώτατο

προϋπολογισμός
όριο

στο

ποσό

της

προκηρυσσόμενης

των

τεσσάρων

προμήθειας

χιλιάδων

ανέρχεται

πεντακοσίων

κατά
ευρώ

(4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Πράξης ΣΑ:
2010ΕΠ00880054 Φορέας ΣΑ: 2010002 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΟΠΣ
296631

και

συγχρηματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 4. Αντικείμενο - Προδιαγραφές του Έργου

4

Αντικείμενο

του

διαγωνισμού

είναι

η

προμήθεια

τεχνικού

εξοπλισμού

υποστήριξης της προβολής των ταινιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νάουσας.

Το

Διεθνές

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου

Νάουσας

βρίσκεται

στην

πρωτοπορία των εξελίξεων στην κινηματογραφική βιομηχανία και διαθέτει εξοπλισμό
ψηφιακού κινηματογράφου τελευταίας τεχνολογίας, που του επιτρέπει να προβάλλει
στερεοσκοπικές (3D) ταινίες.
Συνεπώς, αντικείμενο του έργου είναι

η προμήθεια ειδικών γυαλιών

τρισδιάστατης απεικόνισης (3D glasses) – συμβατών με την υπάρχουσα υποδομή
του Φεστιβάλ - που θα επιτρέψουν την προβολή 3D ταινιών, αναβαθμίζοντας την
κινηματογραφική εμπειρία για το κοινό και προσφέροντας τη δυνατότητα στους
δημιουργούς να προβάλλουν το έργο τους αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνολογικά
επιτεύγματα.
Τα

ειδικότερα

τεχνικά

χαρακτηριστικά

τα

οποία

απαιτείται

επί

ποινή

αποκλεισμού να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ο προσφερόμενος εξοπλισμός, έχουν ως
ακολούθως:

α/α

Περιγραφή

Απαίτηση

Κάλυψη

Παραπομπή

Εξοπλισμός Υποστήριξης Προβολής Ταινιών

1.

Ειδικά γυαλιά τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D glasses)

Ποσότητα: 315

Τα γυαλιά θα πρέπει να είναι συμβατά
με την υπάρχουσα υποδομή του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νάουσας (το σύστημα το οποίο
1.1

χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή

ΝΑΙ

στερεοσκοπικών ταινιών είναι το Dolby
3D Kit της εταιρείας Dolby
Laboratories Inc., ενσωματωμένο σε
βιντεοπροβολέα Barco DP2K-20C)
Τα γυαλιά είναι ανθεκτικά,
1.2

σχεδιασμένα για επαναλαμβανόμενη

ΝΑΙ

χρήση
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Οι φακοί είναι ανθεκτικοί στις
1.3

γρατσουνιές και διαθέτουν

ΝΑΙ

αντιανακλαστική λειτουργία
Έχουν ενσωματωμένο σύστημα
1.4

εντοπισμού τους και αντικλεπτικής

ΝΑΙ

προστασίας
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
εγκατάσταση και παραμετροποίηση
1.5

των συστημάτων καθώς και την

ΝΑΙ

εκπαίδευση των τεχνικών της
αναθέτουσας

ΑΡΘΡΟ 5. Προσόντα και δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα,
κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει
την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α'
139/27.06.97) υπό τον όρο η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή
του ΕΟΧ ή σε κράτος - μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος,
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία
πρέπει

να

ασχολούνται

νόμιμα

κατέχοντας

τις

σχετικές

κατά

κατηγορία

πιστοποιήσεις, όπου αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, με την παροχή
υπηρεσιών

ή

εκτέλεση

εργασιών

και

να

έχουν

αποδεδειγμένα

ικανότητες,

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται νομίμως
στους

τομείς

οπτικοακουστικού

εξοπλισμού,

σε

έργα

αντίστοιχα

με

το

προκυρησσόμενο.
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Διευκρινίζεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να είναι οικονομικά εύρωστοι με ετήσιο κύκλο
εργασιών που να ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού κατά τις
τελευταίες δύο οικονομικές χρήσεις, να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμεροι.
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι
ανάδοχοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή
στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει
κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα
αρχή.
ΑΡΘΡΟ 6. Προσφορές
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60)
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι αριθμητικά και ολογράφως σε ΕΥΡΩ, προ
Φ.Π.Α. 23% και μετά Φ.Π.Α. 23% και θα είναι η τελική τιμή μετά από πιθανές
εκπτώσεις. Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως
και κάθε άλλη επιβάρυνση ή έξοδο.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως
προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει

τον προϋπολογισμό του έργου

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά

που

θέτει

όρο

αναπροσαρμογής

τιμής

απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των
υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
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Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας το αργότερο έως τις 26 Σεπτεμβρίου
2012.
ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

«Προμήθεια

τεχνικού

εξοπλισμού υποστήριξης προβολής ταινιών για την υλοποίηση του έργου
διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015»
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νάουσας», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, οδός Κατσουλάκη 1, Νάουσα,
Τ.Κ. 59200, τηλ. 2332024617, Fax 2332024637
Προσφορές

που

περιέρχονται

στα

γραφεία

του

«Διεθνούς

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Νάουσας» με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι

προσφορές

υποβάλλονται

μέσα

σε

σφραγισμένο

Φάκελο,

σε

ένα

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του πρωτοτύπου, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δε
γίνονται αποδεκτές.
Ο

Φάκελος

υποφακέλους,

Προσφοράς,

ήτοι:

έναν

θα

περιλαμβάνει

σφραγισμένο

τρεις

υποφάκελλο

σφραγισμένους
με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», έναν σφραγισμένο υποφάκελλο με την
ένδειξη

«ΦΑΚΕΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

και

έναν

σφραγισμένο

υποφάκελλο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους
ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
πληρεξούσιο.
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Οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
Διενέργειας

Διαγωνισμού

και

Αξιολόγησης

Προσφορών

παραλαμβάνει

και

αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση
και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε
αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου

της

διακήρυξης

ή

της

προσφοράς.

Διευκρινήσεις

δίνονται

από

τον

προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφό της. Από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,
στον

υποφάκελο

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

τα

κάτωθι

οριζόμενα

δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη
υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που
έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει
τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα:
1. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης
συμμετοχής

και

ορισμού

νομίμου

εκπρόσωπου

(σε

περίπτωση

νομικού

προσώπου).
Ειδικότερα:
α)

εφόσον

πρόκειται

για

φυσικό

πρόσωπο

/

ατομική

επιχείρηση

/

επιτηδευματία, δήλωση συμμετοχής του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή
οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
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Δημόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας του προσφέροντα.
β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για τη σύσταση του νομικού
προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του
που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή
προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου
καταστατικού.
Για την έγκριση συμμετοχής και για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου:
Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση
συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός
εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό
ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το
ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου).
γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το
οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για
λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και
κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει
να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής
αυτών.
2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους ποσού ίσου με
το 5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου, με Φ.Π.Α. 23%
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και να έχει τα προβλεπόμενα από το
ΠΔ118/2007 στοιχεία.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:
Ι. Ο προσφέρων:
α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή Επιμελητήριο ή
επαγγελματική ένωση για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα
διαγωνισμό,
β) δεν έχει καταδικασθεί (τόσο αυτός όσο και ο νόμιμος κατά νόμω
εκπρόσωπος του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση,

δωροδοκία,

απάτη

ή

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες
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δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή και δεν
έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα,
γ)

δεν

τελεί

υπό

πτώχευση,

εκκαθάριση,

παύση

δραστηριοτήτων,

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
δ) είναι φορολογικά ενήμερος,
ε) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και
στ)

αναλαμβάνει

την

υποχρέωση

για

την

έγκαιρη

και

προσήκουσα

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των
ανωτέρω νομικών καταστάσεων, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά από
πρόσκληση της Αναθέτουσας.
ΙΙ. Η υποβαλλόμενη προσφορά:
α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των
οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται,
β) καλύπτει το σύνολο του έργου και
γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.
4. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την
τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή
απασχόλησης, από τα οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία και η εξειδίκευση στα
αντικείμενα του έργου μέσω της περιγραφής άλλων σχετικών έργων.
5. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων
με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη
τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και
του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του
διαγωνιζομένου σε αυτό.
6. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών
από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες
γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου τους σε σχέση με το αντικείμενο της
παρούσας.
7. Νόμιμα δημοσιευμένους (όπου προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο)
ισολογισμούς

και

λοιπά

οικονομικά

στοιχεία

για

την

απόδειξη

της

χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
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Τα

οικονομικά

στοιχεία

της

προσφοράς

τοποθετούνται

σε

χωριστά

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
ΑΡΘΡΟ 8α. Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει, τα παρακάτω:
Α) Όλα τα στοιχεία (τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά έντυπα,
εγχειρίδια χρήσης, διαστάσεις κλπ.) του προσφερόμενου εξοπλισμού, τα οποία θα
προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή και μονοσήμαντο, τις ποιοτικές, λειτουργικές και
λοιπές τεχνικές ιδιότητες και την διαδικασία εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία και
ποιοτικού ελέγχου όλων των τεμαχίων του εξοπλισμού.
Β) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν
την καταλληλότητα των κυριότερων προϊόντων.
Γ) Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να περιγράψει χρονοδιάγραμμα παραγγελίας και
εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία εγκατάστασης
και ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού, καθώς και την διαδικασία εκπαίδευσης των
τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής στην χρήση τους. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει
να είναι τεκμηριωμένο ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση κατ΄ελάχιστον της
προβλεπόμενης προθεσμίας της 26ης Σεπτεμβρίου 2012.
Δ) Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των
προσφερομένων προϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον ενός έτους από την ημέρα
ολοκληρωμένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους. Ο
διαγωνιζόμενος θα περιγράψει την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει κατά το
χρόνο εγγύησης των προϊόντων, και τα εύλογα χρονικά όρια αποκατάστασης σε
περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού, καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας του για
την αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων τεχνικών προβλημάτων κατά
τη διάρκεια της πραγματοποίησης της εκδήλωσης του Φεστιβάλ.
Ε) Αντίστοιχα θα περιγράψει τις υπηρεσίες που θα μπορεί να παρέχει στην
Αναθέτουσα Αρχή (εφόσον του ζητηθεί) μετά το πέρας της εγγύησης καλής
λειτουργίας, για εξασφάλιση συντήρησης, ύπαρξης ανταλλακτικών και η ταχύτητα
αντικατάστασής τους και θα δηλώσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεσμεύεται
να διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή. Το
διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο της πενταετίας.
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Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να περιλάβουν και τις
ακόλουθες κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις, με θεώρηση γνησίου υπογραφής:
(α) Οι προμηθευτές υποχρεούται, να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
(β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
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.
(γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική
μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(δ) Εάν διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας
που

δηλώθηκε

με

την

προσφορά,

κατά

την

ημερομηνία

διενέργειας

του

διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.
(ε) Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή
της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα
του

προμηθευτή.

Σε

κάθε

περίπτωση,

απαιτείται

απόφαση

του

αρμοδίου

αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας
περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Το δε
περιεχόμενο του Φακέλου θα περιγράφει αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 8β. Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς
Το σύνολο της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.500
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι όλες οι τιμές θα
πρέπει να είναι τελικές με ΦΠΑ 23% και να περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις. Επίσης για τη διευκόλυνση της σύγκρισης οι τιμές θα πρέπει να
δοθούν σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος της
παρούσης.
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ΑΡΘΡΟ 9. Αξιολόγηση προσφορών
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
(i) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εφόσον, κατά τη
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προσφορές, η
αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει και δικαιολογεί ειδικά
την απόρριψη.
(ii)

Έλεγχος

ελαχίστων

προϋποθέσεων

συμμετοχής

/

Οικονομική

και

χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη
διαδικασία

ελέγχου

των

δικαιολογητικών

και

των

ελαχίστων

προϋποθέσεων

συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που
προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια
της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ ο Φάκελος της
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
(iii) Αξιολόγηση, έλεγχος και συμμόρφωση Τεχνικής Προσφοράς, που
βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
(iv) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του
φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
(v) Τελική Αξιολόγηση και ανάδειξη Αναδόχου του έργου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού του Έργου. Το Έργο θα ανατεθεί με βάση τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που έχει κάνει την
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση πως η προσφορά του
καλύπτει τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί προηγουμένως και
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η προς προμήθεια ποσότητα δύναται να
κατανεμηθεί μεταξύ των μειοδοτών του διαγωνισμού με ισότιμες προσφορές.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10. Γενικοί όροι συμμετοχής
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος
εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του
στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων
διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και
δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης
εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα,
Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ.
4.

Σε

περίπτωση

υποβολής

υποψηφιότητας

από

ομίλους,

ενώσεις,

κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που
υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.
5.

Όλα

τα

στοιχεία,

που

υποβάλλονται

στο

πλαίσιο

του

παρόντος

διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει
ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους
υποψηφίους.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης
του διαγωνισμού.
8. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα
υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟ 11. Κατακύρωση – ανάθεση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ανακοινώνεται στον ανάδοχο το
αποτέλεσμα.
ΑΡΘΡΟ 12. Τρόπος Πληρωμής
Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το σύνολο της αμοιβής θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, με την οριστική
παραλαβή του παραδοτέου και τη διαπίστωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και

Παραλαβής

του

έργου,

της

συνεπούς

εκπλήρωσης

του

συνόλου

των

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη και την Σύμβαση που θα
έχει συναφθεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της
Σύμβασης, αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η
χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του
Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
περίπτωση

που

δεν

πραγματοποιηθεί

η

χρηματοδότηση

αυτή

στον

αναμενόμενο χρόνο ή καθυστερήσει περαιτέρω να πραγματοποιηθεί, ο
Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να απαιτήσει την καταβολή της
αμοιβής του από πόρους της Αναθέτουσας, υποχρεούται δε να αναμένει την
χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συμμετοχής, τεχνικές προδιαγραφές,
κλπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του «Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας».

Νάουσα, Αύγουστος 2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης : ……………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης : ……………………………………………………………………………………………….
Προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας»
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της Εταιρείας
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός …………………………
(ή

σε

περίπτωση

Ένωσης

υπέρ

των

εταιρειών

(1)

…………………………,

(2)

……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
εταιρειών),

για

την

συμμετοχή

της

στον

διενεργούμενο

διαγωνισμό

της

……………………… για την εκπόνηση του έργου ………………………… σύμφωνα με την με
αριθμό ………………… Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
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υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης : ……………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης : ……………………………………………………………………………………………….
Προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας»
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και
διζήσεως

υπέρ

της

Εταιρείας

………………………………………………,

οδός

………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους

ως

μελών

της

ένωσης

εταιρειών),

μέχρι

το

ποσόν

των

ΕΥΡΩ

……………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την
καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης
από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε
απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για το
έργο …………………………………………………………………………………………………
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε
εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το
παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς
αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της
εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
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υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης : ……………………………………………………………………………………………………………………
ΗμερομηνίαΈκδοσης : ……………………………………………………………………………………………….
Προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας»
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της Εταιρείας
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός …………………………
(ή

σε

περίπτωση

Ένωσης

υπέρ

των

εταιρειών

(1)

…………………………,

(2)

……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
εταιρειών), για την για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών που
πηγάζει από τη σύμβαση ……………………………………………, που υπέγραψε μαζί σας η εν
λόγω

εταιρεία

(ένωση

εταιρειών)

………………………………………………………….

προς

για

την

κάλυψη

προμήθεια
αναγκών

των
του

ειδών:

«Διεθνούς

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………….. ΕΥΡΩ
αυτής.
Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την ανωτέρω αιτία καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι της επιστροφής της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Υπόδειγμα Σύμβασης

Σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Στην Νάουσα σήμερα την…………………………………………….. 2012, μεταξύ των κάτωθι
συμβαλλομένων, ήτοι:
Αφενός μεν της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» οδός Κατσουλάκη 1, Νάουσα, Τ.Κ. 59200,
νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον … αυτής κ.
……….., εφεξής καλούμενης ως η «Αναθέτουσα Αρχή»
Αφετέρου δε της εταιρείας «………………………………..» που εκπροσωπείται νόμιμα από
τον κ. ………………………….. ΑΔΤ …………………, σύμφωνα με το ΦΕΚ ………………………
τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής «Προμηθευτής», συμφωνήθηκαν και
έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με βάση την διακήρυξη με τίτλο: «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Υποστήριξης
Προβολής Ταινιών στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου Διοργάνωση του Διεθνούς
Φεστιβάλ Νάουσας 2010 – 2015» προκηρύχθηκε Πρόχειρος Διαγωνισμός, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού
υποστήριξης προβολής ταινιών.
Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας σύμβασης
κατακυρώθηκε με την Απόφαση …………………………………… υπέρ του προμηθευτή.
Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο
Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά και την τοποθέτηση των
ειδών του παραρτήματος Α΄ της παρούσας, με δική του αποκλειστική ευθύνη, με
τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1
Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση
1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Υποστήριξης Προβολής Ταινιών στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Έργου Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Νάουσας 2010 – 2015»
και την προσφορά του προμηθευτή.
1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και το παράρτημα
Α΄ της παρούσας, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και
αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
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1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά
από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και
τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 2
Είδη- ποσότητα-τιμές
2.1 Τα είδη, οι συνολικές ποσότητές τους και οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς
και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σ΄ αυτή τη σύμβαση παράρτημα
Α.
2.2 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε
…………………………ευρώ πλέον ΦΠΑ ………………………………ευρώ.
Άρθρο 3
Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές
3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και
κατασκευής του εργοστασίου
………………………………………….
3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
τεχνική προσφορά του Προμηθευτή η οποία έχει κατακυρωθεί και επί τη βάσει της
οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.
Άρθρο 4
Προθεσμίες
4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του είναι ………..(…..) Ημερολογιακές Ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης. Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το
αργότερο δεκαπέντε (15) Ημερολογιακές Ημέρες από την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεων του Προμηθευτή.
4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι
κυρώσεις που προβλέπονται το ΠΔ 118/2007.
4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς το «Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Νάουσας» τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ της τοποθέτησης
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του εξοπλισμού, προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι για την εγκατάσταση των
ειδών.
Άρθρο 5
Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής
που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα. Η αποστολή των ειδών στο κτήριο του
…………………. και η τοποθέτησή τους θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.
5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.
Άρθρο 6
Πληρωμές – κρατήσεις
6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 008/8
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΕΠ00880054 Φορέας ΣΑ: 2010002 Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ΟΠΣ 296631. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερικής Ανάπτυξης
6.2 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές
άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και
εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση
των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά
τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας
Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η
χρηματοδότηση αυτή στον αναμενόμενο χρόνο ή καθυστερήσει περαιτέρω να
πραγματοποιηθεί, ο Ανάδοχος – Προμηθευτής / ες των ως άνω κατηγοριών
εξοπλισμού, παραιτούνται του δικαιώματος να απαιτήσουν την καταβολή της αμοιβής
τους

από

πόρους

χρηματοδότηση

από

της
τις

Αναθέτουσας,
πιστώσεις του

υποχρεούνται

δε

να

Ε.Π. «Μακεδονία

αναμένουν

την

– Θράκη»

της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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6.4 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να
καταθέσει με ευθύνη του στην Αναθέτουσα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
6.3.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής
6.3.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης
6.3.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
6.3.4 Δελτία ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
6.3.5 Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και
ζητηθεί από την Αναθέτουσα.
Άρθρο 7
Λοιποί όροι
7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση,
αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για 2 έτη από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της
Ημαθίας, σύμφωνα με το Ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
7.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον
Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, με στοιχεία Νο , ποσού …………. €, ημερομηνία έκδοσης της
Τράπεζας . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας.
7.4 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν
την

αποδέσμευση

της

εγγυητικής

καλής

εκτέλεσης,

θα

κατατεθεί

από

τον

Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
οριστική παραλαβή.
7.5 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε,
υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια
πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα και
ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα

Για τον Προμηθευτή

26

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την
Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Υποστήριξης Προβολής Ταινιών στο πλαίσια της υλοποίησης του Έργου
«Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Νάουσας 2010 – 2015»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%)

Στοιχεία Προσφέροντα ……………………………

1. Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται να πραγματοποιήσει την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού
υποστήριξης προβολής ταινιών είναι €…………… (…………….Ευρώ), ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και €………… (…………………Ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε 23%, ήτοι €…………. (………….Ευρώ).
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2. Η ανάλυση του συνολικού ποσού για αμοιβή του προσφέροντος έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ €
Ποσότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €

Φ.Π.Α ΜΟΝΑΔΑΣ

(προ ΦΠΑ)

23%

(με Φ.Π.Α.)
(συνολική τιμή μονάδας
με Φ.Π.Α. επί την
Ποσότητα)

ΣΥΝΟΛΑ
Στις παραπάνω προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που θα βαρύνουν τον προσφέροντα στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου.
Ημερομηνία …………..

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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