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ΣΧΕΔΙΟ 3 (Α-Ε-ΧΤ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ:13086
Ημερομηνία Διεξαγωγής:20-2-2014
ΘΕΜΑ: Προμήθεια: Υλικών ΑΣΙΔ ΑZD , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.715 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α
και 25.479,45 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
1. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή Αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες.
2. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1.- Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
10.30 π. μ ακριβώς στον 9ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 13. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές 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), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν απ’ ευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
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2.2.- Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά
θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
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 την προμήθεια, ήτοι:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός διακήρυξης και 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 FAX (ως επιλογή
τρόπου επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προμηθευτή αλλά
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ. της παρούσης τόσο για τον προμηθευτή, 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. " ΤΕΧΝΙΚΗ και 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 υποβάλλει ως ακολούθως:
3.1.- Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν δύο σφραγισμένοι
φάκελοι με τις ενδείξεις:
α. "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"
β. "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 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 την 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 την διακήρυξη τεχνικό-οικονομικά στοιχεία ήτοι τα πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στην συνημμένη κατάσταση υλικών της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς
και όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, όπως τιμές μονάδος, ποσότητες, ολικές τιμές, όροι πληρωμής κ.λ.π., που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι σελίδες της οικονομικής
προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές 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. - Όλοι οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.

2

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.
Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία διαπιστώνεται η εξουσία
εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα.
4.2.
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.
4.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών , επιτρέπεται να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.
4.4.
Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής.
4.5

Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα

5. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων ως ακολούθως :
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 αποσφράγισης και ο φάκελος με την ένδειξη :"ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 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 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 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 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.
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Σημειώνεται ότι στο δεύτερο στάδιο αποσφράγισης προχωρούν και λαμβάνουν γνώση των
τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών, μόνο εκείνοι (εκ των συμμετεχόντων προμηθευτών) 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, να αναθέσει την προμήθεια στον προμηθευτή
που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του θα είναι τεχνικά κατάλληλη.
β.- Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 33
περ. β΄του Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ.
γ.- Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν
ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και ( άρθρο 33 περ. γ΄) να
αποφασίζει την επανάληψή του.
δ.- Να ματαιώσει την προμήθεια.

7. - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι για την προμήθεια: Υλικών ΑΣΙΔ AZD , σύμφωνα με
τις συνημμένες (3) κατάστάσεις του ΟΣΕ.
Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:2310-599010 κον Κουτούλα Νίκο.
Ο ΟΣΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα αυξομείωσης, κατά την διαδικασία της
κατακύρωσης, της κατακυρούμενης ποσότητας κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας, όπως προβλέπει ειδικά το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού
Προμηθειών του ΟΣΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές δύναται να υποβάλλουν προσφορά για μερικά ή για όλα τα
είδη ή τις ποσότητες της διακήρυξης.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

8. - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
8.1 - ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥη τιμή να καθορίζεται σε ΕΥΡΟ η σε συνάλλαγμα
ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση: με κάποιο όρο των INCOTERMS έτους 2000 και υποχρεωτικά
(για λόγους σύγκρισης τιμών) CIF ή CIP (ανάλογα με το μέσο μεταφοράς).
Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται στην Κεντρική Αποθήκη του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη ΑΥΘ 960.
Για τα εν λόγω υλικά να καθορίζεται και το βάρος τους, χωριστά για κάθε είδος υλικού.
8.2 - ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΣΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ η τιμή μπορεί να καθορίζεται σε ΕΥΡΩ ή συνάλλαγμα.
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8.3 - ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ η τιμή να καθορίζεται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη επί εδάφους στις Αποθήκες του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη (ΑΥΘ) του ΟΣΕ τηλ.
2310-599105
8.4- Ο ΦΠΑ (το ποσοστό του οποίου θα αναφέρεται στην προσφορά σας) δεν θα περιλαμβάνεται
στην πιο πάνω τιμή, η οποία θα είναι καθαρή και θα επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ κατά την εξόφληση
του τιμολογίου.
8.5 Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού ή σε
δολάρια Η.Π.Α. ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος
και της χώρας προέλευσης του υλικού. Ο ΟΣΕ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την
Τράπεζα της Ελλάδος προς τη χώρα προέλευσης του υλικού.
8.6 - Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.7.- Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως.

9. - ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
9.1.-ΓΝΗΣΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.
α. Η γνησιότης των υλικών θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με την προσφορά
εκ μέρους του προμηθευτού, πιστοποιητικού γνησιότητας του κατασκευαστικού οίκου
(Κ.Ο.) του τροχαίου υλικού (Τ.Υ) για το οποίο προορίζονται.
β. Το ισοδύναμο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση εκ μέρους του προμηθευτού ,
μαζί με την προσφορά του, ενός εκ των πιο κάτω δικαιολογητικών :
I. Νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου της εξουσιοδότησης (LICENCE) του κατασκευαστικού
οίκου του τροχαίου υλικού προς τον κατασκευαστή (που στην περίπτωση αυτή είναι και προμηθευτής) το οποίο απαραίτητα να ευρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
για τα συγκεκριμένα προσφερόμενα υλικά.
II. Δήλωση στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς η σελίδα του εγχειριδίου του Κ.Ο του Τ.Υ
στην οποία ορίζεται ότι ο κατασκευαστής - προμηθευτής του ΟΣΕ είναι και κατασκευαστής - προμηθευτής του Κ.Ο του Τ.Υ, για τα συγκεκριμένα προσφερόμενα υλικά και πιστοποιητικό ότι είναι
δικής του κατασκευής.
III. Πιστοποιητικό κατασκευής του κατασκευαστή, που είναι κάτοχος εξουσιοδότησης (LICENCE) σε
ισχύ, του κατασκευαστικού οίκου του υλικού, για τα συγκεκριμένα προσφερόμενα υλικά. Η εξουσιοδότηση αυτή θα υποβάλλεται σε φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο, μαζί με το παραπάνω πιστοποιητικό.
IV. Δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό είναι τοποθετημένο, εκ κατασκευής, στο χρησιμοποιούμενο εξάρτημα του Κ.Ο του Τ.Υ και ότι τούτο βεβαίως αναγράφεται στην σχετική πινακίδα του υλικού
καθώς και πιστοποιητικό του αναγραφόμενου στην πινακίδα, οίκου ότι αυτό είναι δικής του κατασκευής.
V. Βεβαίωση κρατικού Σιδηροδρομικού Δικτύου ή Σιδηροδρομικής Ένωσης ότι το προσφερόμενο
υλικό έχει δοκιμασθεί και χρησιμοποιείται με επιτυχία, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι
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το συγκεκριμένο προσφερόμενο υλικό είναι τουλάχιστον της ιδίας ποιότητας με το δοκιμασμένο. Η
παραπάνω βεβαίωση, στην περίπτωση του ΟΣΕ θα χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση.
VI. Ανταλλακτικά ή πλήρεις μηχανισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Κατασκευαστικό οίκο
(Κ..Ο) του Τροχαίου Υλικού (Τ.Υ) και δεν πιστοποιούνται από το Κ.Ο του Τ.Υ, γίνονται δεκτά με την
προσκόμιση Παραστατικών Στοιχείων που θα αποδεικνύουν την προμήθεια και την χρήση των ανταλλακτικών ή μηχανισμών από τον Κ.Ο του Τ.Υ.
γ. Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον βεβαιώνεται η γνησιότητα ή ισοδυναμία ενός πλήρους μηχανισμού τότε
βεβαιούται αυτομάτως και η γνησιότητα ή ισοδυναμία των επί μέρους ανταλλακτικών που αποδεδειγμένα τον απαρτίζουν.
9.2.- Για τα υλικά που αιτούνται σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και προδιαγραφές, ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα καταθέτει βεβαίωση Σιδηροδρομικού Δικτύου ή Σιδηροδρομικής Ένωσης ότι το προσφερόμενο υλικό που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο, έχει δοκιμασθεί και χρησιμοποιείται με επιτυχία, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το συγκεκριμένο προσφερόμενο υλικό είναι τουλάχιστον της ιδίας ποιότητας με το δοκιμασμένο.
Η παραπάνω βεβαίωση στην περίπτωση του ΟΣΕ θα χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση. Κατά την
παραλαβή των υλικών αυτής της κατηγορίας και για την πιστοποίηση της ποιότητας του υλικού ο
προμηθευτής υποχρεούται στην υποβολή πιστοποιητικού (ων) ανεγνωρισμένου (ων) και πιστοποιημένου (ων) εργαστηρίου (ων) για τις προβλεπόμενες από το Σχέδιο ή τις προδιαγραφές, Χημικές
αναλύσεις και Δοκιμασίες.
Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στην διεξαγωγή των δοκιμών αυτών είτε δι’ υπαλλήλων
του ή δι’ εκπροσώπου του , αρκεί τούτο να έχει τεθεί σαν όρος στην Σύμβαση.
Το κόστος των Χημ. Αναλύσεων και Δοκιμασιών βαρύνει τον προμηθευτή. Ο ΟΣΕ διατηρεί
το δικαίωμα (στην περίπτωση που δεν παρευρίσκεται στις δοκιμές) για την πραγματοποίηση αντίστοιχων Χημικών Αναλύσεων και Δοκιμασιών, σε ανεγνωρισμένο επίσης εργαστήριο, για την διαπίστωση της ποιότητας του ανταλλακτικού (υλικού), προ της παραλαβής του, η δαπάνη των οποίων,
σε περίπτωση απόρριψης του ανταλλακτικού (υλικού), θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.
9.3.- Για υλικά που αιτούνται και προσφέρονται με κατασκευαστικό αριθμό και κατασκευαστικό
σχέδιο αρκούν τα δικαιολογητικά μίας εκ των περιπτώσεων 9.1
9.4.- Οι προσφορές των προμηθευτών για όλα τα υλικά, θα περιλαμβάνουν και δήλωση στην
οποία θα φαίνεται ο τρόπος που θα προσδιορίζεται η ταυτότητα του κατασκευαστή πάνω στα
προσφερόμενα ανταλλακτικά, (σήμανση, χαρακτηριστικό γνώρισμα κλπ) , αυτά δε (τα ανταλλακτικά) κατά την παραλαβή τους θα συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή τους στην οποία θα
αναφέρεται ευκρινώς η ποσότητα και ο αριθμός Σύμβασης/ Παραγγελίας.
9.5.- Όλα τα υλικά που αιτούνται θα είναι αρίστης ποιότητος και Ο ΟΣΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να την διαπιστώσει καθ' οιονδήποτε τρόπο.
9.6.
Όσοι εκ των προμηθευτών δεν έχουν κατά το παρελθόν προμηθεύσει στον ΟΣΕ τα υλικά που
αναφέρονται στον πίνακα της διακήρυξης και επομένως δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παράγραφο ‘ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ’ και ειδικότερα την σχετική βεβαίωση
του ΟΣΕ, μπορούν να υποβάλλουν δείγματα ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ στην αρμόδια Δ/νση του ΟΣΕ. Μετά την
απαιτούμενη χρήση από τον ΟΣΕ των δειγμάτων και την διαπίστωση της καταλληλότητας του υλικού, δύνανται να ζητήσουν από την αρμόδια Δ/νση του ΟΣΕ το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

10.-

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
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Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν και προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης, στις
προσφορές τους :
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν:
Τη Χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρονται.
Το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά.
Τον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω εργοστασίου.
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο κατασκευαστής αποδέχεται την
εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ,ως το συνημμένο υπόδειγμα.
Σημειώνεται ότι το (2), θα υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο.

1)
α.
β.
γ.
2)

3) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια και
φέρουν γνήσιες υπογραφές,θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή. .
11.- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ο προμηθευτής πρέπει να περιλαμβάνει στην τιμή των υλικών της προσφοράς του και την
αξία συσκευασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δεν χρειάζεται. Η συσκευασία θα είναι
κατάλληλη για την προστασία (οξείδωση, κρούση κ.λ.π.) του συγκεκριμένου υλικού από τους
κινδύνους μεταφοράς (ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς) και έπ’ αυτής να αναγράφεται η σύμβαση ή και ο κωδικός αριθμός του υλικού του ΟΣΕ.

12.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
12.1.- Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται εντός τrριών (3) μηνών.
12.2.- Ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, για συμβάσεις με Ελληνικές Επιχειρήσεις ή συμβάσεις με αλλοδαπές Επιχειρήσεις με τις
οποίες έχει συμφωνηθεί ως τρόπος πληρωμής η αξία προς είσπραξη.
12.3.- Αντίθετα αν με τις αλλοδαπές Επιχειρήσεις έχει συμφωνηθεί ως τρόπος πληρωμής «το άνοιγμα πίστωσης» ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία ανοίγματος
της πίστωσης.
12.4. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερου του οριζόμενου στην παράγραφο 12.1. της παρούσης , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

13.- ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο τρόπος πληρωμής να καθορίζεται από τους προμηθευτές στην προσφορά τους ως εξής:
α) Άνοιγμα πίστωσης (ισχύει
μόνο για αλλοδαπούς προμηθευτές).

Βλέπε παράγραφος 8.1
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β) Αξία προς είσπραξη
γ)Με την εξόφληση του 100%
της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των
υλικών.
δ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.




Βλέπε παραγράφους 8.2 και 8.3



Βλέπε παραγράφους 8.2 και 8.3

Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής
(α ή β ), λογίζεται ο (β) τρόπος πληρωμής ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.
Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο τρόπους πληρωμής
(γ ή δ) λογίζεται ο γ τρόπος πληρωμής, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός.
Σε περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της
ποσότητας που παραδίδεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή της, όσον
αφορά τις άνω περιπτώσεις υπό στοιχεία γ και δ.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 45 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ, θα προσκομίζεται δε απαραιτήτως πρωτότυπο πρωτόκολλο παραλαβής των ανταλλακτικών .

14. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης των ειδών που
καθορίζεται στην προσφορά του και κατ’ επέκταση στη σύμβαση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εκτός
από ανώτερη βία, η παράδοση της ποσότητας, που θα προμηθεύσει στον ΟΣΕ ο προμηθευτής, δεν
γίνει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με τη σύμβαση, θα παρέχεται στον προμηθευτή, χωρίς
καμία άλλη ειδοποίηση, παράταση που δεν θα υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου χρόνου παράδοσης
με την προϋπόθεση επιβολής ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου χρόνου παράδοσης θα επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Tα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς
το ΦΠΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την
χρησιμοποίηση υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητος αυτών.
Αν η παράδοση των ειδών καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τότε ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα με έγγραφη ανακοίνωσή του να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα επέλθει σε αυτόν λόγω παράβασης από μέρους του
προμηθευτή οιουδήποτε όρου ή όρων της σύμβασης, για την καταγγελία δε αυτή δεν υπάρχει προθεσμία.
Ο ΟΣΕ 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 ΟΣΕ.).
Συμφωνείται ρητά, ότι η κατάπτωση αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από το αν ζημιώθηκε ή όχι ο ΟΣΕ από την καθυστέρηση παράδοσης των ειδών και επίσης συμφωνείται ρητά ότι
ο 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.

8

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον 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.
Οι διατάξεις του όρου αυτού έχουν εφαρμογή αναλόγως και στην περίπτωση εμπρόθεσμης παράδοσης ακατάλληλων ειδών, των οποίων όμως η αντικατάσταση έγινε πέραν του αρχικού καθορισθέντος
συμβατικού χρόνου.

15.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

15.1. 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.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ισούται με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης των υλικών που ζητούνται με Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η αξία των υλικών (όλων ή μερικών) που προσφέρονται με βάση τις τιμές της
διακήρυξης δεν υπερβαίνει τα 11.739 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την απόφαση 2547/23-82000/ΔΣ, η προσφορά δεν πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή και ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει εγγράφως με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ότι:
« Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται γιατί η αξία των υλικών που προσφέρονται με βάση
τις τιμές της διακήρυξης δεν υπερβαίνει τα 11.739 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α ».
Επίσης όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά
μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των υλικών, αρκεί η εγγύηση να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελαχίστου αριθμού των υλικών της διακήρυξης που προσφέρονται.
Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να
γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται του ποσού για το οποίο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί, μέχρι
ποσοστό 5%.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό για όλα τα είδη
της διακήρυξης ανέρχεται σε 1.273,97 ΕΥΡΩ .
Η προϋπολογιζόμενη αξία έχει εκτιμηθεί και αναφέρεται στη διακήρυξη συνολικά και κατά είδος.
15.2. Σε περίπτωση προσφοράς εκ μέρους του προμηθευτή για μέρος, των υλικών της διακήρυξης,
εφόσον τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με την παράγραφο (ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές)
της διακήρυξης τότε, ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
15.3. 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.
15.4. Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα οκτάμηνο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει χρόνο ισχύος
μικρότερο του ως άνω οκταμήνου , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.5. Προσφορές, χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (όταν απαιτείται ), ή με εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που δεν είναι σύμφωνη με τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής Α και
Α1 ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας των υλικών που ζητούνται (άρθρο 12, παράγραφος 2 υποπαράγραφος 10 του Κ.Π
), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15.6 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.
15.7 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού μέσω εκπροσώπου, η εγγυητική
επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.
15.8. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί
στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
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15.9. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και
στους οποίους δεν κατακυρώθηκε προμήθεια , επιστρέφεται μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή αναθέσεως της προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών.

16.- 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 ).

17.- 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.
18.- ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Θα βαρύνουν τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν μειοδότες.
19.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

19.1.- Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών ΟΣΕ (ΦΕΚ 249/ Β
/2-3-2000).
19.2- Το δικαίωμα του ΟΣΕ λόγω πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων των ειδών, παραγράφεται μετά πάροδο δύο (2) ετών από της σύνταξης του πρωτοκόλλου
παραλαβής ή απόρριψης και όχι από τον χρόνο προσκόμισης των ειδών (άρθρο 554 του Α.Κ).
19.3.- Οι έγγραφες προσφορές των μετεχόντων στον διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα,
σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, 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.

20.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της αναγγελίας κατακύρωσης, σύμφωνη με τα υποδείγματα Β ή Β1, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου
χρόνου παράδοσης και πάντως όχι μικρότερης του έτους.

10

21.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(ΤΠ) Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει κράτηση 0,35%
(0,10%+0,25%) υπέρ του
Δημοσίου, και 0,30% υπέρ του Τ.Α.Υ.Υ.Ε. (απόφαση Υπουργείου
Εμπορίου Π1/1404/6-7-95).
Οι παραπάνω κρατήσεις θα επιβαρύνονται και με αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εκ 2,4% με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.
2286/95 και Ν.1884/90 άρθρο 7.
Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της
Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων Δημοσίου ( Ν.4146/2013 Άρθρο 61).

22.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22.1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
22.2 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2741/28-09-99 ΦΕΚ 199/Α/28-09-99):
17/ 1 /2014.
Τα πάσης φύσεως παραρτήματα, καταστάσεις και υποδείγματα που περιέχονται στο σώμα της παρούσης διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΠΟ ΤΟΝΟΣΕ

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ.ΑΛΚ.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΔΙΑΚ:13086
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του σχετικού σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν τα κάτωθι
δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού.
Α ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.Έλληνες Προμηθευτές
1.1.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από
το οποίο να 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 του οικείου επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου.
1.5.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 15 της Διακήρυξης.
1.6.
Επικυρωμένο αντίγραφο της
βεβαίωσης
εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο
προμηθευτής συμμετέχει με εκπρόσωπό του (το πρωτότυπο θα δοθεί από τον εκπρόσωπο
του συμμετέχοντος στην επιτροπή πριν αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης).
1.7. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 9 "ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ" της διακήρυξης.
1.8. Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού
και ειδικότερα όσον αφορά τον αιτούμενο χρόνο ισχύος της προσφοράς και τον χρόνο
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
1.9. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ»
της διακήρυξης (άρθρο 30 Κ.Π. ΟΣΕ).
1.10. 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 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 υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία. 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.
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Αλλοδαποί Προμηθευτές
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
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.
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 της αρμοδίας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
2.5.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 15 της διακήρυξης.
2.6.
Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εκπροσώπησης σε περίπτωση που
ο προμηθευτής συμμετέχει με εκπρόσωπο του (το πρωτότυπο θα δοθεί από
τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στην επιτροπή πριν αρχίσει η διαδικασία
αποσφράγισης).
2.7. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 9 "ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ" της διακήρυξης.
2.8.
Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του
διαγωνισμού και ειδικότερα όσον αφορά τον αιτούμενο χρόνο ισχύος της προσφοράς και
τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
2.9
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 10 «ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ» της διακήρυξης (άρθρο 30 Κ.Π. ΟΣΕ)
2.10. 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 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 υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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
αρμόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο Ε του παρόντος.
2.
2.1.

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.

2.

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.
3.- Ενώσεις Προμηθευτών- Κοινοπραξίες
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Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα δικαιολογητικά) για κάθε συμμετέχοντα.
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 και Κοινοπραξίες Προμηθευτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του
Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4).
Γ.
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.
Δ.
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 φωτοτυπίες των εν λόγω
εγγράφων. Απλές φωτοτυπίες των πιο πάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές.
Ε.- 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 της αρμόδιας αρχής και, σε περίπτωση μη εκδόσεώς της, εφόσον η χορήγησή της
δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον
Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας αυτής.

ΑΠΟ ΤΟΝΟΣΕ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
(Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό
προμήθειας από το εσωτερικό).
ΠΡΟΣ :

ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο Σ Ε)

Ημερομηνία __________________
Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο ____________
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ' εσάς
ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες για τον οίκο ___________________________________
______________________________________ που εκπροσωπείται εδώ στην Ελλάδα από
(επώνυμο, όνομα, Δ/νση) _________________________________________________
__________________________________για τη συμμετοχή του στο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει
στις __________ αριθ. διακ.________) για την προμήθεια (είδος υλικού)
___________________________________________________________________________
Υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό
(αριθμητικά και ολογράφως) των ΕΥΡΩ
______________________________________________________ στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση
μας και το οποίο κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλαμε να
ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω μη
εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτού που απορρέουν από την πιο πάνω διακήρυξή σας και μάλιστα από την μη προσκόμιση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και από την μη αποδοχή της σχετικής σύμβασης - παραγγελίας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως αναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που
είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε κάθε πρόσκλησή σας, το ποσό της εντολής σας χωρίς
να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυ-
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όμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της δίζησης καθώς και από τα δικαιώματά μας που
απορρέουν από τα άρθρα 853,855,862,863,867 και 868 του Αστικού Κώδικα.
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου που βαρύνει τον προμηθευτή.
Η παρούσα ισχύει μέχρι ......./........../........... (σ.σ. ο χρόνος θα καθορίζεται με τη διακήρυξη και
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως καθορίζεται σ’ αυτή).
«Υπογραφή εκδότη»
_________________

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α1

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής (Για τη
συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας
από το εξωτερικό)
To: The Hellenic Railways Organization (OSE)
Date : …………………
Letter of guarantee No……………………………..
We declare by this letter of guarantee that we guarantee expressly, irrevocably
and unreservedly as principal debtors to yourselves (the ”Organization”) in favour of the
firm……………………………………………………………(full name, trade name, address)
which is represented in Greece by……………………………………………………………….(full
name, trade name, address) for its participation in your Adjudication, which will be held on the
……………………………………(call for Tenders Ref. No………………) for the
supply of…………………………………………………………….(the items to be supplied).
In consideration of the aforementioned guarantee, we hereby promise and undertake the obligation to pay immediately and in the latest within three days to your Organization upon receipt of your
sample written demand, any amount up to the maximum of (SAY……………………..), to which our
guarantee is limited, and which according to
your unlimited and undisputable judgment
would have been set as owed to you due to
the total or partial forfeiture of this guarantee in case of
non-performance of his
obligations sourcing from the above mentioned Call for Tenders and
especially
because of the non-furnishing of the good performance guarantee and the nonacceptance of the contract which will be signed with regard to the above mentioned
Adjudication.
Your above indisputable decision is absolutely obligatory for ourselves and we
hereby
undertake to pay immediately on your demand any stipulated sum or sums
not exceeding the aggregate amount of………………..(SAY……………………………………..)
without having the
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right to take into consideration any eventual opposition, objection or exception raised by the supplier
whom we warranted and waiving the benefits of
discussion (beneficimum excussionis) as well
as all other rights of ours in general,
deriving from Articles 853,855,862,863,867 and 868 of
the Greek Civil Code.
We shall discharge our above client of this guarantee upon the return of this letter of guarantee
and your written instructions to this effect.
In case of total or partial forfeiture of this guarantee, the amount is subject to a fixed government
stamped fee, which is to be paid by the supplier.
This guarantee is valid until……………(the time will be determined by the call for Tenders and
should exceed the validity time period of the offer as it is defined in it)
Issuer’s signature

------------------------------
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΔΗΛΩ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η εταιρεία …………………(επωνυμία) ως κατασκευάστρια των υλικών που περιλαμβάνονται στην
προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ………………………(επωνυμία), δηλώνει ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της προμήθειας για τον ΟΣΕ Α.Ε. σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού ……………(αριθμ. Διακ.) στον ως άνω συμμετέχοντα, υπέρ του οποίου εκδίδουμε
την παρούσα.

(τόπος & ημερομηνία)
για την εταιρεία
(υπογραφή)
--------------(ονοματεπώνυμο)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Για την απόδειξη της πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος την παρούσα θα προσκομίζονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας που εκπροσωπεί. Ο ΟΣΕ επιφυλάσσεται της άσκησης του
δικαιώματος που ορίζεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης.
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