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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. :14003
Ημερομηνία Διεξαγωγής:11-3-2014
ΘΕΜΑ: Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού
της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νότιας
Ελλάδας /Τμήμα Μεταλλικών έργων και Μηχανημάτων Γραμμής ,
Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 184.817 κιλών ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΗΣ κ.α) ,

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ κ.λ.π, ως τον

συνημμένο πίνακα μίας (1) σελίδας, Ελαχίστης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
#60.012,23 # ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και ΕΥΡΩ #73.815,04 # συμπεριλαμβανομένου
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του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ άνω
της προϋπολογισθείσας.

1.

- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά Πρόσωπα

Έλληνες ή

Αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενώσεις προσώπων

που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του
έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Νόμος 4042/ ΦΕΚ 24 Τ.Α/13.2.2012,
Νόμος 4014/2011 ΦΕΚ 209 ΤΑ /2-9-2011, Νόμος 3982/ΦΕΚ 143 Τ.Α/ 17.6.2011,
ΚΥΑ 13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β , ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β].’όπως
διευκρινίζονται με την 16/10-11-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.
2. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1.- Ο παρών πλειοδοτικός
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η ΜΑΡΤΤΙΟΥ
10:30 π. μ ακριβώς στον 9ο όροφο του κτιρίου του

ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα,
στοιχεία, στη Δ/νση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ, οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ
104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 227),

έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης του
ΟΣΕ και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν απ’ ευθείας στην Επιτροπή
Αποσφράγιση του ΟΣΕ τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω
προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2.- Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
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2.3.- Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά
σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα
κάτωθι:
α. Η λέξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ " με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΕ - ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3.
γ. Ο αριθμός διακήρυξης ,

η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

και το

αντικείμενο της διακήρυξης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός TELEFAX (ως επιλογή
τρόπου επικοινωνίας.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά

δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον

ανάδοχο αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του , στον κυρίως φάκελο θα
αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ. της παρούσης τόσο για τον
ανάδοχο όσο και για τον εκπρόσωπό του. Όλα τα ανωτέρω θα αναγράφονται και
στους, εντός του κυρίως φακέλου, επί μέρους σφραγισμένους φακέλους με τις
ενδείξεις:
α. " ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ "
β. " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ "
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο προσφέρων οφείλει να καταρτίσει την προσφορά του σε δύο αντίτυπα ( πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο) , όλα υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από τον ( εγγράφως
αποδεδειγμένα ) νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και να την υποβάλει
ακολούθως:
3.1.Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν δύο
σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις:
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α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 2.3.β.γ και δ).
Εντός του σφραγισμένου φακέλου (α) θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο συνημμένο στην
παρούσα σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Εντός του σφραγισμένου φακέλου (β) θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από τη
Διακήρυξη οικονομικά στοιχεία ήτοι: τιμή για το σύνολο των

εκποιουμένων , η

οποία θα είναι καθαρή ( άνευ ΦΠΑ 23%) για τον ΟΣΕ.
O Φ.Π.Α επιβαρύνει τον ανάδοχο πλειοδότη.
Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από
τους αναδόχους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
3.2.

Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος
διαγωνισμού να καλέσει τους συμμετέχοντες για παροχή πληροφοριών και
διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά
των, δεν θα συνιστούν δε συμπλήρωση οιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς των.

3.3

. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της προσφερόμενης τιμής που αναγράφεται αριθμητικώς και
ολογράφως υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον ΟΣΕ αποτέλεσμα.

3.4. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.

4. –

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

4.1. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις προσφορές
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επισήμως
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα
από τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό
πρόσωπο στην χώρα εγκατάστασής τους/του.
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Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία
διαπιστώνεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα.
4.2. Επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων στην αγγλική γλώσσα.
4.3. Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν από δημόσια αρχή
εγκατεστημένη σε συμβαλλόμενη χώρα της Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με το
άρθρο 1 του Ν. 1497/1984 (Κύρωση Σύμβασης ), απαιτείται να φέρουν την
επισημείωση apostille, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο κράτος όπου
βρίσκεται

εγκατεστημένη

η δημόσια αρχή που εξέδωσε το έγγραφο,

συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
4.4. Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έχει ως
συνέπεια την απόρριψη αυτής.
Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα

4.5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

5.

Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων σε δύο στάδια.:
Α΄ στάδιο : Αρχικά, αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και
οι

φάκελοι

με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής καθώς
και όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης και ιδιαίτερα των δικαιολογητικών του παραρτήματος Α
μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτά ανά φύλλο.

Οι προσφορές που κατά το

στάδιο αυτό δεν έγιναν αποδεκτές δεν προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας
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αποσφράγισης και ο φάκελος με την ένδειξη : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν
αποσφραγίζεται

αλλά

επιστρέφεται

στους

κατόχους

του

ή

στους

νόμιμα

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, κατά την
διάρκεια της διαδικασίας αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό όπου και θα
συνυπογράφει ο προσφέρων ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που
δεν παρίσταται κανείς εκ των δύο οι φάκελοι επιστρέφονται από την Διεύθυνση
Προμηθειών

&

Εφοδιασμού μετά το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης,

ταχυδρομικώς, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Β ΄ στάδιο : Εν συνεχεία και κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα ακολουθεί το στάδιο
αποσφράγισης του (των) φακέλου (ων) με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
των προσφορών εκείνων, που κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά
το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά και
οικονομικά στοιχεία αυτών, ανά φύλλο.
Σημειώνεται ότι στο δεύτερο στάδιο αποσφράγισης προχωρούν και λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών στοιχείων των προσφορών, μόνο εκείνοι (εκ των συμμετεχόντων αναδόχων)
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ο ΟΣΕ

διατηρεί το δικαίωμα

να

αναθέσει την εκποίηση στον ανάδοχο που θα δώσει την μεγαλύτερη προσφορά

για

ολόκληρη την ποσότητα και για το σύνολο των ειδών.
β. Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, να εφαρμόσει τις διατάξεις του
Άρθρου 33 , παρ. β του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ.
γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, εφόσον
κρίνει αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και
( άρθρο 33περ. γ) , αποφασίζοντας την επανάληψή του.
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δ. Να ματαιώσει το διαγωνισμό.
στ. Τα δικαιώματα του ΟΣΕ που περιγράφονται στο παρόν άρθρο ασκούνται κατά την
αποκλειστική και ανεξέλεγκτη κρίση του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα
γενικότερα οικονομικά και λειτουργικά συμφέροντα του Οργανισμού.
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ
α. Η εκποιούμενη ποσότητα του Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη
Τροχαίου Υλικού,

της

ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ-ΒΟΛΟΥ) , ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ΠΕΔΙΛΑ ΠΕΔΗΣ κ.α) ,
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ κ.λ.π,

όπως

αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο

πίνακα μίας (1) σελίδας, ανέρχεται σε προϋπολογιζόμενη ποσότητα 184.817
κιλών περίπου , και σε ελάχιστη προϋπολογιζόμενη αξία #60.012,23# € χωρίς
ΦΠΑ και ΕΥΡΩ #73.815,04# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Οι τιμές που απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα της μίας (1) σελίδας είναι
οι ελάχιστες προϋπολογιζόμενες κάτω των οποίων οι προσφορές θα απορρίπτονται.
Τα ως άνω αναφερόμενα υλικά

βρίσκονται αποθηκευμένα στον ΒΟΛΟ και

ειδικότερα στους χώρους της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ-ΒΟΛΟΥ αναφέρεται
στον συνημμένο πίνακα μίας (1) σελίδας όπου υπάρχει αναλυτική
προϋπολογιζόμενη ποσότητα και αξία.
Οι εν λόγω ανωτέρω ποσότητες θα παραδοθούν

στον Ανάδοχο από την

αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του ΟΣΕ.
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, για τα συγκεκριμένα είδη, στις συγκεκριμένες
τοποθεσίες της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ-ΒΟΛΟΥ , που είναι εναποτεθειμένα, να
διαθέσει ποσότητα εξ αυτών κατά 20% μικρότερη της προϋπολογισθείσης.
Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα είδη στις συγκεκριμένες τοποθεσίες της
ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ-ΒΟΛΟΥ ευρεθούν εκ των ζυγολογίων μεγαλύτερου
βάρους των προϋπολογισθέντων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταβάλει στον ΟΣΕ το
επιπλέον ποσό που αναλογεί στο επιπλέον βάρος.
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β. Επισημαίνεται προς τους αγοραστές ότι κανένα άλλο υλικό εκτός από αυτό που
αναφέρεται στη Διακήρυξη δεν θα παραδοθεί, έστω και εάν στους χώρους
εκποίησης ήθελε βρεθούν τυχόν άλλα υλικά .
γ. Η παραλαβή θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του προσωπικού του ΟΣΕ
μέχρι

(8:00π.μ.

16:00μ.μ.).

δ. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους αγοραστές θα δίδονται στο τηλέφωνο :
κο Διανελόπουλο

24210 25542.

ε. Το δικαίωμα της σειράς αποκόμισης του υλικού ανήκει στον ΟΣΕ
8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
α. Μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΔΙΠΕΦ και με την έκδοση Απόφασης του
αρμόδιου

οργάνου

Διοίκησης,

σύμφωνα με το εκάστοτε

ισχύον σύστημα

εξουσιοδότησης, μπορεί να αποκλεισθεί από πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς κάθε
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που δεν εκπλήρωσε σύμφωνα με την απαιτούμενη στις
συναλλαγές, ευθύτητα και καλή πίστη υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο παρελθόν
προς τον ΟΣΕ ή δεν παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ότι θα ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
β.

Ενστάσεις των ενδιαφερομένων κατά της παραπάνω Απόφασης υποβάλλονται
εγγράφως στην ΔΙΠΕΦ,

μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

(ανατρεπτική

προθεσμία) από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
9.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
9.1. Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν

στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται

υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής Τραπέζης, ελληνικής ή αλλοδαπής ή
Γραμμάτιο

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών

και

Δανείων

ή

εγγύηση

ετέρου

αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα να χορηγούν εγγυητικές επιστολές.
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Το

ύψος

της

εγγυητικής

επιστολής

συμμετοχής

ισούται

με

το

5%

της

προϋπολογιζόμενης αξίας του εκποιούμενου υλικού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό
ανέρχεται σε 3.690,75 ΕΥΡΩ.
Η προϋπολογιζόμενη αξία έχει εκτιμηθεί και αναφέρεται στη διακήρυξη συνολικά .
9.2. Τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από μετάφραση του ιδίου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος εκδόσεως της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9.3. Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα εξάμηνο, από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
έχει χρόνο ισχύος μικρότερο του εξαμήνου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.4. Προσφορές,

χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

ή με εγγυητική επιστολή

συμμετοχής, που δεν είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Α1 ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 5% της
προσφερθείσης αξίας του εκποιούμενου υλικού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.5.

Με την κατάθεση της προσφοράς την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού,
πρέπει να κατατίθεται και το κύριο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή

FAX, ή οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται

αποδεκτά.
9.6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού μέσω εκπροσώπου, η
εγγυητική επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.
9.7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των ενδιαφερομένων που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό και στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, επιστρέφεται μετά
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης και παραλαμβάνεται με φροντίδα
αυτών.
10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο πλειοδότης αγοραστής στον οποίο θα γίνει έγγραφη κατακύρωση υποχρεούται να
καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να είναι σύμφωνη με το
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υπόδειγμα Β , εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του
εγγράφου κατακύρωσης,

το ύψος της οποίας

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της

προϋπολογιζόμενης συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ,

άλλως σε περίπτωση

άρνησης

κατάθεσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης , η εγγύηση συμμετοχής θα καταπέσει σε
όφελος του

ΟΣΕ ο οποίος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη δημοπρασία.

Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του
μεγίστου χρόνου αποκόμισης του εκποιούμενου υλικού και πάντως όχι μικρότερης του
έτους.
11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
11.1- Ο Αγοραστής στον οποίο θα γίνει εγγραφή κατακύρωσης υποχρεούται να
αποκομίσει τα εκποιούμενα υλικά εντός (2) δύο μηνών τμηματικά ως
εξής :
Εντός (1) ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να έχει αποκομίσει
τουλάχιστον 70.000 κιλά.
Εντός ( 2) δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης να έχει αποκομίσει το
σύνολο της Συμβατικής ποσότητας .
Οι δαπάνες φόρτωσης, μεταφοράς, ζύγισης και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνουν
τον πλειοδότη ο οποίος με ίδια μέσα ( αυτοκίνητα, κλάρκ, γερανούς κ.λ.π) και
προσωπικό που θα φροντίσει για τη φόρτωση και την ολοσχερή απομάκρυνση των
υλικών από τις θέσεις που αυτά βρίσκονται.
11.2-

Ο πλειοδότης αγοραστής υποχρεούται να προβεί στην διαλογή των ξένων υλικών
που ενδεχομένως να βρεθούν στα παραπάνω υλικά, διαλογή η οποία θα γίνει κατά
την φόρτωση , με δική του μέριμνα και δαπάνη του .
Η παραλαβή των υλικών από τον αγοραστή θα γίνεται κατά σειρά χωρίς δικαίωμα
επιλογής και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων , για την παράδοση των
υλικών , υπηρεσιακών οργάνων.
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
Ο πλειοδότης αγοραστής στον οποίο θα γίνει έγγραφη κατακύρωση υποχρεούται:
α. Να προβεί στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιών και
θα ευθύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν προξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος ( ΟΣΕ) ή σε τρίτους από το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό το οποίο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για κάθε κίνδυνο

(Ν. 551

και Α Κ) και θα έχει την ευθύνη για κάθε αποζημίωση από ατύχημα, του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος ( ΟΣΕ) απαλλασσόμενου κάθε σχετικής αποζημίωσης.
β. Να καταβάλλει την αξία του εκποιούμενου υλικού τοις μετρητοίς, πάντοτε, πριν από
κάθε παραλαβή για τις προϋπολογιζόμενες ποσότητες όπως περιγράφονται στον
συνημμένο πίνακα της μίας (1) σελίδας, πλέον του προβλεπόμενου Φ Π Α 23% στο
Κεντρικό Ταμείο

του

Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ( ΟΣΕ) (Καρόλου 1-3

Αθήνα ).
γ. Το

υλικό θα παραδίδεται στον πλειοδότη αγοραστή από την τριμελή

Επιτροπή

παράδοσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ( ΟΣΕ), όπως ορίζει η σχετική
Εγκύκλιος

της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ) περί διαχείρισης παλαιών αχρήστων υλικών.

δ. Ο πλειοδότης αγοραστής μετά την υπογραφή της σύμβασης θα προκαταβάλει την αξία
της προς παραλαβή ποσότητας υλικών με σχετικό γραμμάτιο Είσπραξης το οποίο
θα καταθέτει στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΔΟΥ/ΤΛΟΔΙΣ)

και μετά θα παραλαμβάνει το

υλικό.
ε.

Για κάθε παράδοση υλικού
Σιδηροδρόμων

Ελλάδος

η τριμελής

( ΟΣΕ)

θα

Επιτροπή
συντάσσει

παράδοσης που θα υπογράφεται από την τριμελή
Εγκύκλιος

της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

παράδοσης του Οργανισμού
το

σχετικό

Πρωτόκολλο

επιτροπή [ ως ( β ) σχετική

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ)] και τον πλειοδότη αγοραστή, ως και το προβλεπόμενο από

Κ.Β.Σ. θεωρημένο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δελτίο

Αποστολής

Υλικού

που θα εκδίδεται

από

την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ /ΚΕΝΤΡΙΚΗ
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ ) ή

κάθε Αποθήκη ή Παράρτημα αυτής,

εκπρόσωπος της οποίας θα συμμετέχει στην Επιτροπή παράδοσης

του προς

εκποίηση άχρηστου υλικού.
στ. Η Επιτροπή παράδοσης

θα αποστέλλει

απαραίτητα για κάθε παράδοση το

Πρωτόκολλο παράδοσης και τα ζυγολόγια

στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ζ. Η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) , που θα παραλαμβάνει

δικαιολογητικά από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

τα

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ /ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ), η οποία θα παρακολουθεί την

Σύμβαση ως προς την εκτέλεσή της

θα προβαίνει

σε

ενδεδειγμένες

ενέργειες

Λογιστικής Τακτοποίησης ( Απόδοση 20% στο Δημόσιο Ν.2465/97 άρθρο 10 § 2,
έκδοση τιμολογίων πώλησης, ενημέρωση

λογαριασμού αγοραστή κ.λ.π) και

παρακολούθηση της Σύμβασης, από οικονομική πλευρά .
η.

Μετά την ολοκλήρωση παραλαβής ολόκληρης της ποσότητας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) επί

πρωτόκολλων
γνωρίζοντας

της επιτροπής
τούτο

θα προβεί

της σύμβασης

η

τη βάσει των ζυγολογίων και

στην εκκαθάριση

στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

του λογαριασμού,

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ /ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ) προκειμένου η τελευταία να κλείσει

την σύμβαση.
Θ. Ο αγοραστής υποχρεούται να διαχειριστεί τα υλικά (συλλογή, μεταφορά , προσωρινή
αποθήκευση , διάθεση , η αξιοποίηση κ.λ.π)που θα του ανατεθούν με ορθό
περιβαλλοντικό

τρόπο , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής

Νομοθεσίας της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθίσταται υπεύθυνος για
κάθε μη ορθή Περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών ,που θα
παραλάβει από τον ΟΣΕ Α.Ε και που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος. Επίσης αποδέχεται την Διαχείριση των Υλικών, κατά των ως άνω τρόπο
και ο ΟΣΕ απαλλάσσεται κάθε ευθύνης του για τυχόν μή

ασφαλή περιβαντολογική

διαχείριση αυτών , από τον αγοραστή. Τέλος , είναι υπεύθυνος για την φόρτωση και
μεταφορά των υλικών από τους χώρους του ΟΣΕ ,σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την Νομοθεσία (Κ.Ο.Κ κλπ) ,τις οποίες απαρέγκλιτα θα τηρεί ,καθώς και για την μη
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ανάμιξη των παραπάνω υλικών του ΟΣΕ με άλλα υλικά αμφιβόλου προελεύσεως , τα
οποία να μην έχουν ελεχθεί πρώτα για ΝΟΝPCBS ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα.
Ι.

Ο αγοραστής δεσμεύεται να ανανεώσει έγκαιρα τις απαιτούμενες άδειες από την
παρούσα Διακήρυξη σε περίπτωση που αυτές λήγουν νωρίτερα από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης . Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανανέωση
των παραπάνω αδειών σε περίπτωση που αυτές λήγουν κατά την χρονική διάρκεια της
Σύμβασης.

13. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Ο πλειοδότης - αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο αποκόμισης
του εκποιούμενου υλικού (όπως ορίζεται στον όρο 11 της παρούσας διακήρυξης) , που
καθορίζεται στην προσφορά του και κατ’ επέκταση στη σύμβαση. Εάν για οποιοδήποτε
λόγο, εκτός από ανώτερη βία, δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία, θα παρέχεται στον
πλειοδότη - αγοραστή, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, παράταση που δεν θα υπερβαίνει
το 1/4 του μεγίστου χρόνου με την προϋπόθεση επιβολής ποινικής ρήτρας 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που αποκομίστηκε εκπρόθεσμα.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου ως άνω χρόνου αποκόμισης του
εκποιούμενου υλικού

θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της

ποσότητας που δεν αποκομίστηκε εμπροθέσμως.
Tα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Αν η αποκομιδή του εκποιούμενου υλικού

καθυστερήσει πλέον των ανωτέρω

προθεσμιών τότε ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) έχει το δικαίωμα
με έγγραφη ανακοίνωσή του να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να απαιτήσει
με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημίας επελθούσης σε αυτόν λόγω
παράβασης από μέρους του προμηθευτή οιουδήποτε όρου ή όρων της σύμβασης, για
την καταγγελία δε αυτή δεν υπάρχει προθεσμία.
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) στην περίπτωση αυτή έχει το
δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από την κατατεθείσα εγγύηση
καλής εκτέλεσης εφ' όσον δεν καταβάλλει αυτό με άλλο τρόπο (Τραπεζική επιταγή,
πίστωση λογαριασμού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)).
Συμφωνείται ρητά, ότι η κατάπτωση αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα
από το αν ζημιώθηκε ή όχι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) από την
καθυστέρηση αποκόμισης των ειδών και επίσης συμφωνείται ρητά ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ), έχει το δικαίωμα να αξιώσει σωρευτικά και την

ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του από αντισυμβατικές ή
παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του προμηθευτή.
Ο πλειοδότης - αγοραστής

έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) αμέσως και πάντως όχι αργότερα από

δέκα (10) ημέρες από την εμφάνιση της κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι
δυνατόν να επηρεάσει τη σύμβαση ,αλλιώς δεν θα έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί.
14.- ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 180 ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
15.1. Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της ή να μην αποδεχθούν την κατακύρωση αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
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Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ή ο προσφέρων δεν αποδεχθεί
την κατακύρωση σ’ αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υπόκειται σε κυρώσεις
και ειδικότερα:
● Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
● Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
15.2.- Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) Α.Ε., αφού κατακυρώσει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ειδοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες να παρουσιαστεί, να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου (Άρθρο 10) και να υπογράψει την
σύμβαση. Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί και δεν καταθέσει την νέα εγγύηση τότε
κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) Α.Ε.

15.3 Σε περίπτωση Ανάδοχης εταιρείας, εκτός της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του νομίμου εκπροσώπου ή
του διαχειριστή αυτής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την

άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, κλοπή,
απιστία, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά, εκτός και αν η εταιρεία είναι
ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος, οπότε θα προσκομίζεται πιστοποιητικό όλων των
ομορρύθμων εταίρων.
15.4 Επίσης θα προσκομίζεται για το νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή αυτής εκτός εάν η
εταιρεία είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος οπότε θα, προσκομίζεται για όλες τους
ομόρρυθμους εταίρους:
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

τελούν υπό πτώχευση,

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία
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συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ( πιστοποιητικό Νομαρχίας ) ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού
κωδικα. Στην περίπτωση που κάποιο από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές, αυτά θα πρέπει σ’ αυτή την περίπτωση να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής.
Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή αν από τα
προσκομιζόμενα προκύπτει καταδίκη για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα ή
υπαγωγή σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, ο
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

Α.Ε. μπορεί να ματαιώσει

τον

διαγωνισμό ή να αναθέσει στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο.
15.5.- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή μετέπειτα ο Ανάδοχος ορίζει τον εκπρόσωπο
αντίκλητό του ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και στον οποίο θα κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα της
αλληλογραφίας

μεταξύ

των

δύο

συμβαλλομένων

μερών.

Αλλαγή

του

εκπροσώπου ,του Αναδόχου, θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων , εγγράφως, στο άλλο
συμβαλλόμενο μέρος. Ο παραπάνω εκπρόσωπος και αντίκλητος του Αναδόχου θα
πρέπει να κατοικεί ή διαμένει στην Αθήνα.
Οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις εγγράφων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση ή
προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής θα απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο αντίκλητο του Αναδόχου με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής ,ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) που θα επιβεβαιώνεται με συστημένη επιστολή
ή απλή επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη
διεύθυνση του συμβαλλόμενου μέρους που αναγράφεται στη σύμβαση , ή σε άλλη
διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως.
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16. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης επιστρέφονται:
1. Στον πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Η τελευταία

επιστρέφεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του

πλειοδότη.
Θα καταπίπτει δε αυτή σε όφελος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΣΕ) λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης και αυτό με απλή προς τον πλειοδότη

έγγραφη ειδοποίηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ), σε
περίπτωση κατά την οποία παραβιαστεί
συμφωνηθέντες
2.

Σε περίπτωση

όρους
μη

της

οποιοσδήποτε

από

διακήρυξης αυτής και της σύμβασης.

διακανονισμού της αξίας του υλικού ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) έχει το δικαίωμα να λύνει μονομερώς την

του πλειοδότου

τους

μετά

υφιστάμενη σχέση απαλλασσόμενος από κάθε δέσμευση και

δικαιούμενος να προβεί στην επανάληψη της εκποίησης του υλικού η δε εγγύηση
θα καταπίπτει σε όφελος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ).

17.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 22 του Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ
(ΦΕΚ 249/Β/2-3-2000).

18.

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Θα βαρύνουν τον πλειοδότη – αγοραστή του διαγωνισμού.
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19.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

19.1. Ο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

μπορεί

να καταγγείλει

οποτεδήποτε την σύμβαση αζημίως και κατά την κρίση του και χωρίς να έχει
ο Ανάδοχος

κανένα δικαίωμα κατά του

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταβάλει

στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) ότιδήποτε αντιστοιχεί στα
εκποιημένα υλικά , ως εκείνη την χρονική στιγμή.
19.2. Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) (ΦΕΚ 249/Β/02-03-2000).

19.3. Οι έγγραφες προσφορές των μετεχόντων στον διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν
ξύσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσότοιχε, παρεισγραφές,
κενά και συγκοπές μη κανονικά επικυρωμένες.
19.4. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο
περιθώριο, ισχύουν δε εφ' όσον φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος.
Οι αριθμοί πρέπει να γράφονται αριθμητικά και ολογράφως.
19.5. Προσφορά με αίρεση ή μη σύμφωνη με όρους της διακήρυξης απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
19.6. Προσφορά για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτεται.
19.7. Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

20.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ {Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/2809-99 (ΦΕΚ199/Α/28-9-99)}: 7 /2 /2014.
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Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ose.gr) θα πρέπει
επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο
(Αποδεικτικό
Ηλεκτρονικής Παραλαβής της Διακήρυξης-Παράρτημα Α) με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να τα αποστέλλουν με φαξ στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι
ώστε αυτή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις
επ’ αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ελλείψεις στη
συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τη μη ορθή ή έγκαιρη αποστολή του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πάσης φύσεως προσαρτήματα και υποδείγματα που περιέχονται
στο σώμα της παρούσης διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ.ΑΛΚ.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 14003
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του σχετικού σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς

θα τοποθετηθούν τα κάτωθι

δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Έλληνες Ανάδοχοι
1.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας , έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
1.3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας , έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
1.4 Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου
εξαμήνου.
1.5 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 9 της διακήρυξης.
1.6 Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
διακήρυξης και ότι επισκέφθηκαν αυτοπροσώπως το εκποιούμενο υλικό και βρήκαν
αυτό της απολύτου αρεσκείας τους, η δε προσφερθείσα τιμή ανταποκρίνεται πλήρως με
την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση αυτού.
1.7 Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εκπροσώπησης
που αυτός συμμετέχει με εκπρόσωπο του
εκπρόσωπο

του συμμετέχοντος

του αγοραστή σε περίπτωση

( το πρωτότυπο

στην επιτροπή

θα δοθεί από τον

πριν αρχίσει η διαδικασία

αποσφράγισης).
1.8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση

τελούν υπό πτώχευση,

, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία

συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
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επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ( πιστοποιητικό Νομαρχίας ) ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού
κωδικα. Στην περίπτωση που κάποιο από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές, αυτά θα πρέπει σ’ αυτή την περίπτωση να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής.
1.9. α) Άδεια

συλλογής και μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων για την

Περιφέρεια των εγκαταστάσεών τους και για την Περιφέρεια στην οποία ευρίσκται η
θέση αποθήκευσης των υλικών.
1.9 β) Απόφαση Έγκρισης Περιβαντολογικών Όρων ή και άδεια λειτουργίας των
εγκαταστάσεων τους , σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από την
κείμενη Νομοθεσία.
( Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα παραπάνω δικαιολογητικά
1.9 α και 1.9β να τα διαθέτει ένα μέλος της Κοινοπραξίας – Ένωσης).
1.10. Διπλωματούχοι χειριστές μηχανημάτων.
1.11. Θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων και άνω,
τούτο

αποδεικνυόμενου

με καταστάσεις προσωπικού

ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,

σφραγισμένες από την Επιθεώρηση Εργασίας.

2

Αλλοδαποί Ανάδοχοι

2.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
εξαμήνου, κατά τα υπό της διακηρύξεως ειδικότερα οριζόμενα από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 1.2., έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
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2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 1.3., έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
2.4 Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου
εξαμήνου.
2.5 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 9 της διακήρυξης.
2.6 Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
διακήρυξης και περί του ότι επισκέφθηκαν αυτοπροσώπως το εκποιούμενο υλικό και
βρήκαν αυτό της απολύτου αρεσκείας τους, η δε προσφερθείσα τιμή ανταποκρίνεται
πλήρως με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση αυτού.
2.7 Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εκπροσώπησης
που αυτός συμμετέχει με εκπρόσωπο του
εκπρόσωπο

του συμμετέχοντος

του αγοραστή σε περίπτωση

( το πρωτότυπο

στην επιτροπή

θα δοθεί από τον

πριν αρχίσει η διαδικασία

αποσφράγισης).
2.8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ( πιστοποιητικό Νομαρχίας ) ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του
πτωχευτικού κώδικα. Στην περίπτωση που κάποιο από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές, αυτά θα πρέπει σ’ αυτή

την περίπτωση να

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο
παρακάτω άρθρο Ε του παρόντος.
2.9 α. Άδεια

συλλογής και μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων για την

Περιφέρεια των εγκαταστάσεών τους και για την Περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται η
θέση αποθήκευσης των υλικών.
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2.9 β.

Απόφαση Έγκρισης

Περιβαντολογικών Όρων ή και άδεια

λειτουργίας των

εγκαταστάσεων τους , σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από την κείμενη
Νομοθεσία.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα παραπάνω δικαιολογητικά
2.9 α και 2.9β να τα διαθέτει ένα μέλος της Κοινοπραξίας – Ένωσης).
2.10. Διπλωματούχοι χειριστές μηχανημάτων.
2.11. Θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων και άνω,
τούτο

αποδεικνυόμενου

με καταστάσεις προσωπικού

ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,

σφραγισμένες από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Β.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά)

1.

Εταιρείες
Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα)δικαιολογητικά εκ των οποίων τα
της περιπτώσεως 1.1 ή 2.1 αντίστοιχα αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους των
εταιρειών.
Συνεταιρισμοί
Όλα τα ανωτέρω της παραγράφου Α1 ή Α2 αντίστοιχα δικαιολογητικά πλην αυτών της

περιπτώσεως 1.1 ή 2.1 και επιπλέον :
α) Βεβαίωση της Εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της αποφάσεως του ΔΣ για τη συμμετοχή και εκπροσώπησή
τους στο διαγωνισμό.
2. Ενώσεις Αναδόχων
Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα δικαιολογητικά) για κάθε
συμμετέχοντα.
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Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της
παραγράφου Α1 περίπτωσης 1.1, 1.2, 1.3 ή της παραγράφου Α2 περίπτωσης 2.1, 2.2, 2.3
αντίστοιχα

εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικών

προσώπων τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α1 περίπτωσης 1.1 ή Α2 περίπτωσης 2.1 που
θα αφορούν τους νομίμους

εκπροσώπους αυτών.

Για τις Ενώσεις Αναδόχων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού
Προμηθειών ΟΣΕ (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4).
Γ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα δικαιολογητικά 1.9 α και 1.9 β
να τα διαθέτει ένα μέλος της Κοινοπραξίας – Ένωσης).
Δ.

Όποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα πλην της

Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποσφράγισης τα επικυρώνει,
με την επίδειξη του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εκ μέρους του υποβάλλοντος την προσφορά.
Ε.

Επίσης τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να

μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο
στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού, που είχαν
κατατεθεί τα εν λόγω έγγραφα και ποια ήταν αυτά.
Επιπλέον δε, θα προσκομίζονται με την προσφορά επικυρωμένες φωτοτυπίες των εν λόγω
εγγράφων. Απλές φωτοτυπίες των πιο πάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές.
Ζ. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα πρέπει σ’ αυτή την περίπτωση να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής

και, σε περίπτωση μη εκδόσεώς της,

εφόσον η χορήγησή της δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας, από υπεύθυνη
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δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
της χώρας αυτής.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ (A1)
(Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό
εκποίησης άχρηστου υλικού).
ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα................................................
Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο........................
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι εγγυόμαστε σ' εσάς
ανεπιφύλακτα και ως αυτοφειλέτες για τον .................................................................……
που είναι κάτοικος..........................................................(ακριβή Διεύθυνση) για τη συμμετοχή
του στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις............................... (Διάκ...................)
για την εκποίηση………….............................................................................(είδος υλικού),
υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι, να καταβάλουμε σ' εσάς με απλή έγγραφη
πρόσκληση σας κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των €…………..
..........................................................(ολογράφως και αριθμητικά ), στο οποίο περιορίζεται η
εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα
θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της
εγγύησης λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτού που απορρέουν από την πιο πάνω
Διακήρυξη σας και μάλιστα από τη μη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης και από τη μη αποδοχή της σχετικής σύμβασης - αναγγελίας κατακύρωσης.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως αναφέρθηκε, απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική
για μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε τυχόν πρόσκληση σας,
το ποσό για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη,
ενδεχόμενα, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του πλειοδότη για τον οποίο εγγυόμαστε και
παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853,855, 862, 863, 867 και 868 του
Αστικού Κώδικα
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, τα ποσά που χορηγήθηκαν στο Δημόσιο , ΝΠΔΔ και
Δημόσιες Επιχειρήσεις, με προγενέστερες επιστολές σαν εγγυήσεις και στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και το ποσό, για το οποίο εκδίδεται και αυτή η εγγυητική επιστολή,
δεν υπερβαίνουν στο σύνολο, το καθορισμένο, για την Τράπεζα μας από το Υπουργείο
Οικονομικών, ανώτατο όριο εγγύησης.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με
την επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη, γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
…………………………………….
……………………………………..
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ (Β1)
(Για την καλή εκτέλεση σύμβασης -αναγγελίας
κατακύρωσης εκποίησης αχρήστου υλικού
με πλειοδοτικό διαγωνισμό).
ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα................................................
Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο........................
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι εγγυόμαστε σ' εσάς ανεπιφύλακτα και
ως πρωτοφειλέτες για τον ..........................................................…………………………………..
που είναι κάτοικος........................................................(ακριβή Διεύθυνση) και έχει αναδειχτεί
τελευταίος πλειοδότης στον πλειοδοτικό διαγωνισμό (αρθμ…………………………..) που έγίνε
στις.............................….. για την από μέρους του πλειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα
με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης , που συνάφθηκε με την
ανακοίνωση σ΄ αυτόν της κατακύρωσης για την εκποίηση …………...........................................
(είδος υλικού), υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι, να καταβάλουμε σ' εσάς με απλή
έγγραφη πρόσκληση σας κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των €…………..
..........................................................(ολογράφως και αριθμητικά ), στο οποίο περιορίζεται η
εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να
ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω
παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης - αναγγελίας κατακύρωσης.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε, απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για
μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, με την πρόσκληση σας, το ποσό της
εντολής σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του
πλειοδότη για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα διαίρεσης και
δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863,
867 και 868 του Αστικού Κώδικα
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, τα ποσά που χορηγήθηκαν στο Δημόσιο , ΝΠΔΔ και
Δημόσιες Επιχειρήσεις σαν εγγυήσεις με προγενέστερες επιστολές στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και το ποσό, για το οποίο εκδίδεται και αυτή η εγγυητική επιστολή, δεν
υπερβαίνουν στο σύνολο, το καθορισμένο, για την Τράπεζα μας από το Υπουργείο
Οικονομικών, ανώτατο όριο εγγύησης.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την
επιστροφή της και με την έγγραφη, γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των
Ελληνικών Δικαστηρίων.
Σημείωση : Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο ίδιο νόμισμα στο οποίο έχει συμφωνηθεί να γίνει η πληρωμή

…………………………………….
……………………………………..
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
FAX
: 210 5225770
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _____________
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΚΙΝΗΤΟ
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HMΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 14003
ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(πέδιλα πέδης , εξαρτήματα διαφορικού κ.λ.π.)

1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΒΑΡΟΣ ΣΕ Kgr
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ

172.117 Kg

39.586,91 €

8.224 kg

1.891,52 €

776 kg

3.724,80 €

400 kg

400,00 €

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
136 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΒΑΡΟΣ 9.400 kg.
α) ΚΕΛΥΦΟΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ).
β) ΧΑΛΚΟΣ

2

γ) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

3

ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ (ΧΑΛΚΟΣ)

1.500 Kg

4

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ

1.800 Kg

7.209,00 €

184.817 Kg

60.012,23 €

ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4)

7.200,00 €

