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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 6 – 01
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-06-2016
ΘΕΜΑ: Προμήθεια ενός μηχανισμού οδήγησης αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα », προϋπολογιζόμενης
αξίας #725,81#€, χωρίς ΦΠΑ και #900,00#€, με ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 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.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23-06-2015 ημέρα Πέμπτη. και ώρα 11.00 π. μ ακριβώς,
στον 1ο όροφο γραφείο του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Δομοκού 1. 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 Διεύθυνση
, οδός Δομοκού 1, ΤΚ 104.45 ΑΘΗΝΑ (1ος όροφος, κο ΚΩΝ/ΝΟ ΓΚΕΛΗ ), 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.
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.
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β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας
που
διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ, ΟΣΕ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
γ. Ο αριθμός του προχείρου διαγωνισμού και η ημερομηνία διεξαγωγής του.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το
τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας).
ε. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Οι διαγωνιζόμενοι θα
πρέπει στις προσφορές τους να ανταποκρίνονται συνολικά στις απαιτήσεις των όρων υποβολής προσφοράς,
όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
στ. Κάθε προσφορά που θα υποβληθεί συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της
Πρόσκλησης.
ζ. Προσφορές υπό όρο, αίρεση ή προθεσμία, ή εναλλακτικές, θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
η. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει κάθε προσφορά, που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με όλα τα
ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών μονογράφοντας δε και
σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές επιστρέφονται στους κατόχους
τους 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 ο
φάκελος επιστρέφεται από την Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού μετά το πέρας της διαδικασίας
αποσφράγισης, ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α)
Με βάση το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Διαγωνισμού, να αναθέσει την προμήθεια στον
ενδιαφερόμενο που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις % και η προσφορά του θα είναι τεχνικά
κατάλληλη.
β)
Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ.
γ)
Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει
αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ή να αποφασίσει την επανάληψή του.
δ)
Να ματαιώσει τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο είναι η προμήθεια« μηχανισμού οδήγησης αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα» όπως
αυτά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1. Ο χρόνος παράδοσης των «οργάνων» ορίζεται εντός (20) ημερών από την υπογραφή της παραγγελίας
6.2. Η σύμβαση - παραγγελία που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του προμηθευτή δεν υπογραφεί η σύμβαση
/παραγγελία στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στον
επόμενο μειοδότη
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6.3. Ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράτε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η
παραγγελίας .
6.4. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερου του οριζόμενου στην παράγραφο 6.1 της παρούσης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1. Ο τρόπος πληρωμής να καθορίζεται από τους προμηθευτές στην προσφορά τους ως εξής
7.2. Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχου θα γίνει με βάσει θεωρημένο τιμολόγιο και με την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών όπου απαιτούνται:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή.
γ) Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
7.3. 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.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ποσοστό 0,10 % επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4146/2013 άρθρο 61). Η παραπάνω κράτηση υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού).
ΑΡΘΡΟ 9.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που δεν αναφέρει ισχύ προσφορών ή με ισχύ προσφορών μικρότερη του
οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
10.1. Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 14,του Κανονισμού
Προμηθειών του ΟΣΕ.
10.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 10:00 – 13:30,
ΔΟΜΟΚΟΥ ,
1ος όροφος, Γραφείο . κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΛΗ (210-5298865).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΛΗΣ
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ
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ΑΔΑΜ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.
2.
3.
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Park&Lift Ε.Π.Ε
ΤΗΛ.2109561838 FAX. 2109561837
ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΤΗΛ.2107459510 FAX. 2107459550
ATEC ΖΑΝΗΣ ΣΙΜΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ
ΖΑΙΜΗ 4 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 6ΒΓΜ46ΨΧΕΔ-6ΓΖ

5

