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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης
Για τη σύναψη σύμβασης για το έργο “ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2021 - 2022” με διαδικασία
απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Κωδικός CPV :60000000-8),
λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
4. Την αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β’/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36/α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και
την υγεία»
7. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και
ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 19.
8. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
9. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
10. Την αριθ. Δ.Οικ.3000/27.09.2017 (ΦΕΚ3948/τ.Β’/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων
ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων».
11. Την με αριθμό 163731/1271/09-09-2021 (ΑΔΑ:6ΩΛΘ7ΛΒ-ΔΝΠ), (ΑΔΑΜ:21REQ009487025)
απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 35.775,69€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
για την “ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2021 - 2022” (CPV : 60000000-8)
12. Την με αριθμό 163731/1271/09-09-2021 (ΑΔΑ 6ΩΛΘ7ΛΒ-ΔΝΠ ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έγκριση των όρων
διενέργειας διαγωνισμού, της περίληψης και της συγκρότησης επιτροπών α) διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, β) ενστάσεων και προσφυγών και γ) παραλαβής.
13. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
14. Την ανάγκη προμήθειας προμήθειας πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του
οδικού δικτύου ευθύνης της Π.Α.Μ.Θ.-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Ανακοινώνει ότι, προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την μεταφορά 1.500,00 τόνων
πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της ΠΕ Έβρου με διαδικασία
απευθείας ανάθεσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 35.775,69 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στον Κ.Α.Ε.
2014ΕΠ53100006, έτους 2021.
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της μεταφορά του
αλατιού που θα προμηθευτεί η Π.Ε. Έβρου, επί ποινής αποκλεισμού. Η προσφορά θα δοθεί
σε τιμή μονάδας υλικού σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του
Παραρτήματος Γ. Οι προσφορές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ (€) και θα αναγράφονται στον πίνακα
της οικονομικής προσφοράς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε
ΕΥΡΩ, θα γίνεται σε έως δύο δεκαδικά ψηφία (τυχόν παραπάνω ψηφία θα
στρογγυλοποιούνται στα δύο ψηφία από την επιτροπή του διαγωνισμού – προς τα επάνω,
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, και προς τα κάτω, εάν είναι
μικρότερο του πέντε). Δεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα έχουν συμπληρωμένα
όλα τα στοιχεία που ζητούνται στους πίνακες του Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς.
Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον Προϋπολογισμό του
Παραρτήματος Β, καθώς επίσης εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων αποτελεί λόγο
απόρριψης του μειοδότη και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή.
2. Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των
όρων που αναγράφονται σε αυτήν και ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν
συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού με τα προβλεπόμενα του
άρθρου 73 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η προσφορά θα ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες και οι τιμές θα είναι αμετάβλητες για
όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
4. Η προσφορά δεν είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα
ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
5. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων αποτελεί λόγο απόρριψης του μειοδότη και ανάθεση της
παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στον αμέσως επόμενο προσφέροντα, με τη χαμηλότερη
τιμή.
6. Η κατάθεση των προσφορών αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ και
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη παρούσα πρόσκληση. Κατάθεση
προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
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O μειοδότης, μαζί με την Οικονομική Προσφορά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, οφείλει να προσκομίσει
τα κάτωθι:
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (με υπογράφων όπως
προβλέπεται από το άρθρο 79Α του Ν.4412/16), στην οποία να δηλώνεται:
− Ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής όπως και για κάθε λόγο δημοσίου
συμφέροντος.
− Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της
οποίας έλαβε γνώση
− Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και
συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που τίθενται για την
ανάθεση της παρούσας σύμβασης και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του
εν λόγω έργου.
− Ότι δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από Διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα
− Ότι δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα.
− Ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
− Ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
− Να δηλωθούν οι φορείς προς τους οποίου είναι υπόχρεοι για καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών.
− Ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους τους για στρέβλωση του ανταγωνισμού
και δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοιά του άρθρου 24
του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
− Ότι εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το
άρθρο 18, παρ. 2 του Ν 4412/16, και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
− Ότι βεβαιώνεται η ακρίβεια των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν σε απλή
φωτοτυπία
− Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την – απαραίτητη από τη Νομοθεσία [ Κανονισμός Ε.Ε.
2016/679] – δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων μου με όποιον τρόπο ορίζει η
σχετική Νομοθεσία (λ.χ. ανάρτηση στην ‘Διαύγεια’ και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., αποστολή για
έλεγχο από την Οικονομική Επιτροπή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση , κ.λ.π.). Στα
δεδομένα αυτά ανήκουν κυρίως τα εξής: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης,
η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο Α.Φ.Μ. και η
Δ.Ο.Υ., το αντικείμενο και το ποσό της σύμβασης, καθώς και σε όσα στοιχεία
αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις και στα τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια
έγγραφα που πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας
ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης.
•

•

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (με υπογράφων όπως
προβλέπεται από το άρθρο 79Α του Ν.4412/16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου να
δηλώνετε ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του Ν.4605/2019 δε βρίσκονται σε καμία από τις
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρ. 73 του
Ν. 4412/2016.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
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•

•

•

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, ΙΚΑ ή/και ΟΑΕΕ) (συμμετοχής σε διαγωνιστική
διαδικασία) (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του).
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (συμμετοχής σε διαγωνιστική
διαδικασία) (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του).
Πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωμένο κατά το νόμο φωτοαντίγραφο το οποίο θα πιστοποιεί
την άδεια λειτουργίας της εταιρείας ή εφόσον είναι εμπορική επιχείρηση την άδεια εγγραφής
στο Γενικό ηλεκτρονικό Μητρώου Επιχειρήσεων του Οικείου Επιμελητηρίου με αντικείμενο
Οδικές Μεταφορές σύμφωνα με το Ν 3887/30-09-2010 για Οδικές Εμπορευματικές
Μεταφορές και αδειών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) Απαραίτητο δικαίωμα
συμμετοχής είναι η κατοχή φορτηγών τα οποία θα φέρουν άδεια κυκλοφορίας Φορτηγών
Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και με τα οποία θα εκτελεσθεί και η μεταφορά και άδεια οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων .
Για την απόδειξη της εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η
νόμιμη σύστασή του το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Όταν ο μειοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της σύμβασης,
απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή του για την
υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα πρακτικού
συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως
ή με αλληλογραφία μέχρι της 30-11-2021 και ώρα 10:00 πμ στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 1, Τ.Κ. 68131, Αλεξανδρούπολη)
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία (Τηλέφωνο: 25513-55800, e-mail: texnika.erga.evrou@pamth.gov.gr).
Οι προσφορές κατατίθενται με ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία όπως ορίζεται παραπάνω.
Η κατάθεση των προσφορών αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη παρούσα πρόσκληση.
Η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς
που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
•

•

Η μεταφορά του αλατιού θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου
τμηματικά αναλόγως με τις ανάγκες της Υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια
όργανα. Ως καταλυτική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται το πέρας της χειμερινής περιόδου
δηλαδή το αργότερο έως 30-05-2022
Η μεταφορά του αλατιού θα γίνει στα εξής σημεία συγκέντρωσης:
ΤΟΠΟΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΔΑΝΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ton)
400
100
150

ΟΓΚΟΣ
(m3)
226,67
66,67
100,00

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(km)
80
91
114
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ΔΑΔΙΑ
ΣΟΦΙΚΟ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ

150
150
150
150
150
50
50

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33

Σύνολο

1.500

960,00

145
185
263
220
193,5
176,5
195,5

•

Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής που
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμόν 323617/8725/19-11-2021 (ΑΔΑ 9Ο397ΛΒ-ΧΝΝ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ
• Για οτιδήποτε άλλο αφορά τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο μεταφοράς του αλατιού
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
• Η Επιτροπή Παραλαβής θα παραλαμβάνει και το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο μεταφοράς
• Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και τα
όσα προβλέπεται από την νομοθεσία
• Ο Ανάδοχος δε δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη και
σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις
υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα
περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 20 ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά
αυτά.
• Η πληρωμή θα γίνεται βάση τιμολογίων του αναδόχου (με εφάπαξ παραγγελία που θα
πραγματοποιηθεί από την Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου), βάση τήρησης των όρων
της σύμβασης και εκτέλεσης της μεταφοράς, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και συγκεκριμένα σε βάρος των πιστώσεων
του ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 οικονομικού έτους 2021.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προαναφερόμενου τιμολογίου, είναι τα
παρακάτω:
1.
Τιμολόγιο Παροχή Υπηρεσιών του αναδόχου.
2.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή.
3.
Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών.
4.
Ασφαλιστική ενημερότητα.
5.
Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη .
6.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
•
•
•
•
•

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΠ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄Β
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα προμήθεια αφορά την μεταφορά χιλίων πεντακοσίων τόνων λευκού αλατιού οδικών για την
κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το μεταφερόμενο αλάτι θα είναι χύμα με τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές:
1. υψηλή περιεκτικότητα σε ΝaCl (NaCl>99% επί ξηρού δείγματος)
2. ειδική κοκκομετρία (1mm<d<5mm σε ποσοστό 80%)

21PROC009586889 2021-11-23
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.500 τόνοι ήτοι 1.000,00 m3 (ειδικό βάρος αλατιού το 1lt = 1.5 kgr), τα οποία θα
μεταφερθούν στους αποχιονιστικούς σταθμούς όπως φαίνεται παρακάτω.
Η απόσταση μεταφοράς υπολογίστηκε από τις Αλυκές στο Φανάρι Κομοτηνής (πλησιέστερο) και
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μεταφοράς ανά m3 km, σύμφωνα με την επίσημη τιμή βάσει των
ενιαίων τιμολογίων της μεταφορά ανά m3 km ανέρχεται σε 0,19 €

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΔΑΝΙΟ
ΔΑΔΙΑ
ΣΟΦΙΚΟ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ

Βάρος
(ton)
400
100
150
150
150
150
150
150
50
50

Όγκος (m3)
226,67
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33

Κόστος
Απόσταση
3
(€/m km)
(km)
0.19
80
0,19
91
0,19
114
0,19
145
0,19
185
0.19
263
0.19
220
0,19
193,5
0,19
176,5
0,19
195,5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Κόστος (€)
4.053,38
1.152,72
2.166,00
2.755,00
3.515,00
4.997,00
4.180,00
3.676,50
1.117,72
1.238,04
28.851,36
6.924,33
35.775,69
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του έργου “ μεταφορά 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2021-2022” CPV :60000000-8), για την κάλυψη των αναγκών της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Ι. Δραγούμης 1
68131 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 25513-55800, Fax:25513-55835

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……..………………………………………………………..
……..………………………………………………………..

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

……………………………………………………………..
……..………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

……………………………………………………………..

ΦΑΞ:

……………………………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……………………………………………………………..
……..………………………………………………………..
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας υποβάλλω την οικονομική προσφορά μου, για την μεταφορά1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων πλυμένου αλατιού
για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου ευθύνης της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2021-2022.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Αφού έλαβα γνώση του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των στοιχείων που αναφέρονται στη
διακήρυξη , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΔΑΝΙΟ
ΔΑΔΙΑ
ΣΟΦΙΚΟ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ

Βάρος (ton)

Όγκος (m3)

400
100
150
150
150
150
150
150
50
50

226,67
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33

Κόστος (€/m3km)

Απόσταση
(km)
80
91
114
145
185
263
220
193,5
176,5
195,5

Κόστος (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) :
Συνολική δαπάνη με το Φ.Π.Α (αριθμητικώς και ολογράφως) :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
/
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

/ 2021
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μεταφορά αλατιού
πλυμένου οδικών
δικτύων με υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl
( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και
ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε
ποσοστό 80 % )

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
/
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

/ 2019
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση του υποέργου “ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 2021-2022” (CPV :60000000-8) για την κάλυψη
των αναγκών της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2021-2022 ποσού ......................................€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

24%
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις ……………………… 2021 ημέρα ……………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση:
1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ) (ΑΦΜ: 997687965,
ΔΟΥ: Κομοτηνής) που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Έβρου, κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και
2. Η εταιρεία «…………………….............» (ΑΦΜ: ......................, ΔΟΥ: .......................) που εδρεύει στην
..................................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ............................., κάτοχο του υπ’ αριθ. Α.Δ.Τ:
..............................,
και έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 163731/1271/09-09-2021 (ΑΔΑ 6ΩΛΘ7ΛΒ-ΔΝΠ ) απόφαση διάθεσης πίστωσης του
Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 35.775,69€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) .
2. την αριθ. ………………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης, περί εγκρίσεως όρων και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού.
3. την αριθμ …………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά αλατιού πλυμένου οδικών δικτύων για την κάλυψη των αναγκών
αποχιονισμού του οδικού δικτύου για το έτος 2021-2022 της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε Έβρου. Και περιλαμβάνει την
φόρτωση, εκφόρτωση και ζύγιση (κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση)
Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρίας, που
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας όπως παρακάτω:
Οικονομική προσφορά «........................................................................................................ ......»
Α/Α

1

2.

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μεταφορά αλατιού πλυμένου οδικών δικτύων με υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (
NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και ειδική κοκκομετρία ( 1mm < d < 5 mm σε
ποσοστό 80 % ) στους χώρους αποθήκευσης

4.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΤΝ

1.500

Άρθρο 2
Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Το παραδοτέο υλικό πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΔΑΝΙΟ
ΔΑΔΙΑ
ΣΟΦΙΚΟ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ

3.

ΜΟΝΑΔΑ

Βάρος
(ton)
400
100
150
150
150
150
150
150
50
50

Όγκος
(m3)
226,67
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33

Απόσταση
(km)
80
91
114
145
185
263
220
193,5
176,5
195,5

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την στιγμή της υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας
με καταλυτική ημερομηνία το πέρας της χειμερινής περιόδου δηλαδή την 31-05-2022.
Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμόν 163731/1271/09-09-2021
(ΑΔΑ 6ΩΛΘ7ΛΒ-ΔΝΠ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ
Για οτιδήποτε άλλο αφορά τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παραλαβής των υλικών ρυθμίζεται από τις διατάξεις
των άρθρων 206 έως 215 του ν.4412/2016.
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Άρθρο 3
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον μειοδότη-ανάδοχο θα γίνει από τις πιστώσεις της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελική παραλαβή της
προμήθειας
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Πρωτόκολλο παραλαβής της παραδοτέας υπηρεσίας .
2. Τιμολόγιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και την υπ αριθ.
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 4
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης βάση του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 ποσού 5%Χτην αξία της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις και Ευθύνες προμηθευτή
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού και εγγυάται
την μεταφορά αλατιού πλυμένου οδικών δικτύων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τα παραδοτέα πρέπει να αποδοθούν στο συμβατικό χρόνο όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης.
Αν ο ανάδοχος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, επικαλούμενος γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της
ανωτέρω βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ Έβρου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) τους λόγους και
τα περιστατικά, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που δήλωσε στην υποβαλλόμενη προσφορά του.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ανάδοχου για οποιοδήποτε λόγο, τότε εκπίπτει η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 6
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Π.Α.Μ.Θ. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει ς κατά
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, με την
προσφυγή σε διαιτησία αντί στα Δικαστήρια, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αν δεν επέλθει τέτοια
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση των διαφορών ανήκει στα Δικαστήρια της Έβρου.
Άρθρο 7
Θέση της παρούσας σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκαν,
μονογράφησαν ανά σελίδα και υπογράφηκαν στο τέλος από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Για την ανάδοχο εταιρεία
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου-Δ /νση Τεχνικών Έργων, Ι.
Δραγούμη 1, 68131, Αλεξανδρούπολη
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας ή οργανισμού : της Εταιρίας ή Οργανισμού …………… Οδός …………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών ή Οργανισμών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές/ ούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού (*) των ευρώ
......................... (ολογράφως………………………………..), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................
που αφορά στο διαγωνισμό της ---/----/20 του έργου “ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2021-2022”, συνολικής
αξίας ……………€, χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό................... κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

(*) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο 5% του συνολικού ποσού της προσφοράς του αναδόχου
χωρίς το ΦΠΑ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων γίνεται δεκτή
σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

