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1. ΘΕΜΑ : «Ππομήθεια μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ηπιών πποκαηαζκεςαζμένυν
αιθοςζών και δύο αιθοςζών ςγιεινήρ ελαθπού ηύπος ζε ζσολεία ηος Δήμος»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΟΥ
Έσονηαρ ςπ’ ότη :
2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν.3852/2010 πεπί απμοδιοηήηυν Δημάπσος
3. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 86 ηος Ν 3463/2006 Πεπί απμοδιοηήηυν ηος Δημάπσος .
4. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 158, 209 και 273 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.),
5. Τιρ διαηάξειρ ηος ΕΚΠΟΤΑ
6. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 2 παπ. 12 ηος Ν.2286/95
7. Την ςπ’απιθ.Π1/7446/14-1-2002 απόθαζη ηος Υπ.Ανάπηςξηρ
8. Την ςπ’απιθ 149/2011 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ, με ηην οποία τηθίζηηκε
πίζηυζη 73.800,00€ ζςμπ/νος ΦΠΑ ζε βάπορ ηος Κ.Α.70.7135.0016 και εγκπίθηκαν οι
ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηην «Ππομήθεια μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ηπιών
πποκαηαζκεςαζμένυν αιθοςζών και δύο αιθοςζών ςγιεινήρ ελαθπού ηύπος ζε ζσολεία
ηος Δήμος»
9. Το Π.Δ.113/2010 «Πεπί αναλήτευν ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ»
10. Την ςπ’απιθ.664/2011 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ
11. Την ςπ’απιθ.18/2011 απόθαζη ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος
11. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην ππομήθεια , μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ηπιών πποκαηαζκεςαζμένυν αιθοςζών και δύο αιθοςζών ςγιεινήρ ελαθπού ηύπος ζε ζσολεία ηυν
Δημοηικών Κοινοηήηυν ηος Δήμος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1).Σην διενέπγεια ππόσειπος διαγυνιζμού με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην
«Ππομήθεια μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ηπιών πποκαηαζκεςαζμένυν αιθοςζών και
δύο αιθοςζών ςγιεινήρ ελαθπού ηύπος ζε ζσολεία ηος Δήμος»
ζςνολικήρ
πποϋπολογιζόμενηρ αξίαρ με ΦΠΑ 73.800,00€, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηελ

νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά.
2). Καθοπίζοςμε ηοςρ όποςρ ηος διαγυνιζμού υρ εξήρ:

Άπθπο 1ο. Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν για ηην Ππομήθεια
α. Ο Ν.3463/06, πεξί «Γεκνηηθνύ & Κνηλνηηθνύ Κώδηθα»,
β. Η Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ
185/23.03.1993 ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ)
θαη ησλ εξκελεπηηθώλ
εγθπθιίσλ 27/93 (θεθάι. Γ παξάγ.5), θαζώο θαη 53/93
(παξάγ. 6 & 7), πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηεο,
γ. Ο Ν. 2286/95 πεξί «Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη
ξπζκίζεσλ ζπλαθώλ ζεκάησλ», (ΦΔΚ 19/01.02.1995 ΣΔΤΥΟ
ΠΡΩΣΟ),
δ. Η απόθαζε Π1 7445/2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε
ηίηιν «Δμαίξεζε πξνκεζεηώλ από ηελ έληαμή ηνπ ζην Δληαίν
Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ» (ΦΔΚ 112/31.01.2002 ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ),
ε.Ο Ν.3548/07 (ΦΔΚ 68 Α’/20-3-2007) Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό Σύπν θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
ε. Η 149/2011 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο θαη έγηλε ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο
73.800,00€ ζηνλ Κ.Α.70.7135.0016
ΑΡΘΡΟ 2ο - Γλώζζα
Όια ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα
ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα ζπληάζζνληαη ζηελ
Διιεληθή.
Ξελόγισζζα
έγγξαθα
ζα
ζπλνδεύνληαη
από
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή.

Άπθπο 3ο - Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ Πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζην δηαγσληζκό κε όια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηελ 30 Αςγούζηος 2011
εκέξα Σπίηη θαη ώξα από 09:30 κέρξη ηηο 10:00 π.κ. θαηά
ηελ νπνία ζα γίλεη θαη ε απνζθξάγηζε.
Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ
απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο θηάλνπλ ζηελ
ππεξεζία
κέρξη
ηελ
πξνεγνύκελε
ηεο
εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ δηελεξγεζεί ν ελ ιόγσ δηαγσληζκόο
ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα, απηόο ζα επαλαιεθζεί
ρσξίο λέα δεκνζίεπζε ηελ επόκελε εβδνκάδα ηελ ίδηα εκέξα
θαη ώξα.
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Άπθπο 4ο - Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ ζηο Διαγυνιζμό
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκό νθείιεη
λα πξνζθνκίζεη κε πνηλή λα κελ γίλεη δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ
ηα αθόινπζα:
4.1 Οη Έιιελεο πνιίηεο
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (σο Άξζξν
8ν ηεο παξνύζαο).
β) Τπεύζπλε δήισζε , από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά
ηνπ ππεύζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο
ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινύκελνη ζηελ
επηρείξεζε.
ε
πεξίπησζε
εγθαηάζηαζήο
ηνπο
ζηελ
αιινδαπή,
ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ (γ) εθδίδεηαη κε βάζε
ηελ
ηζρύνπζα
λνκνζεζία
ηεο
ρώξαο
πνπ
είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό
πηζηνπνηεηηθό.
δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηό θαη ην εηδηθό
επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από
αξκόδηα δεκόζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6)
κήλεο
πξηλ
από
ηελ
εκεξνκελία
δηελέξγεηαο
ηνπ
δηαγσληζκνύ.
4.2 Οη Αιινδαπνί
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (σο Άξζξν
8ν ηεο παξνύζαο).
β) Τπεύζπλε δήισζε , από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
γ)
Πηζηνπνηεηηθό
ηεο
αξκόδηαο
αξρήο
ηεο
ρώξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ
νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο
θαηαιόγνπο.

3

4.3 Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ 4.1 θαη 4.2 εθηόο ηνπ
απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην
εγγξάθνπ.
4.4

Οη ζπλεηαηξηζκνί

α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
β) Βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο
ιεηηνπξγεί λόκηκα.
β) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη
πεξηπηώζεηο (γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ 4.1 ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
4.5 Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
α) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
β) Πηζηνπνηεηηθό ζθνπηκόηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ
πνπ
απνηεινύληαη
από
κηθξνκεζαίεο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνύο αζηηθνύο
ζπλεηαηξηζκνύο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ
εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ είηε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο
είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη εθόζνλ νη
εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ από ηηο ΜΜΔ ή ηνπο
παξαγσγηθνύο
αζηηθνύο
ζπλεηαηξηζκνύο
αληηπξνζσπεύνπλ
πνζνζηό κεγαιύηεξν από 50%.
Σν πηζηνπνηεηηθό απηό κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
γ) Οη ΜΜΔ εθηόο από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε
ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην
δηθαηνινγεηηθό, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη από ηνλ ΔΟΜΜΔΥ,
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη αληαπνθξίλνληαη ζηα
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από
ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο
Σξάπεδαο Διιάδνο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη παξαπάλσ ηα θαηαζέηνπλ
απηνπξνζώπσο νη δηαγσληδόκελνη κε ηελ επίδεημε ηεο
ηαπηόηεηάο
ησλ
ή
γηα
ηηο
αλώλπκεο
εηαηξείεο
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ην νπνίν εθηόο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ
ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο βεβαηνύκελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή
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ζπκβνιαηνγξάθν όπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην
ζπγθεθξηκέλν
δηαγσληζκό
θαη
όπνπ
ζα
νξίδεηαη
όηη
εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά
είλαη ν θαηαζέησλ απηή.
Δθηόο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, έθαζηνο πξνκεζεπηήο ζα
πξνζθνκίζεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ από ηε ζπλέρεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηα αθόινπζα:
Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηέο
δηαηάμεσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
Τπεύζπλε δήισζε όηη αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη έηνηκν
πξνο ιεηηνπξγία ην ππό πξνκήζεηα πιηθό ζε ρώξν πνπ ζα
ππνδείμεη ν Γήκνο.
Τπεύζπλε δήισζε γηα ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ ππό
πξνκήζεηα
πιηθνύ
έηνηκνπ
(πιήξνπο)
ζε
θαηάζηαζε
απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο.
Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ησλ
«πξνζθεξνκέλσλ» εηδώλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Τπεύζπλε δήισζε όηη ζα θαιύςεη ην Γήκν κε όια ηα
απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηα
επόκελα δέθα (10) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.
Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή
ηνπ ζε δηαγσληζκνύο Γεκνζίνπ ή ζε Οξγαληζκνύο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Πποζθεπόμενυν Ειδών
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ ζα
είλαη
ζύκθσλα
κε
ηηο
Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο
ηεο
επηζπλαπηόκελεο
Μειέηεο.
ην
θάθειν
ηεο
ηερληθήο
πξνζθνξάο
επηζπλάπηνληαη
ηα
δεηνύκελα
ζηνηρεία
θαη
αλαιπηηθά
ζρέδηα-κειέηεο
(ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη
:
Αξρηηεθηνληθή,
ζηαηηθή,
κειέηε
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ
εγθαη/ζεσλ, ζεξκνκόλσζεο , ερνκόλσζεο, ππξνπξνζηαζίαο
αιεμηθέξαπλνπ θιπ) από ηε Μειέηε ηνπ Γήκνπ «Ππομήθεια ,
μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ηπιών πποκαηαζκεςαζμένυν ζσολικών αιθοςζών και δύο
αιθοςζών ςγιεινήρ ελαθπού ηύπος ζε ζσολεία ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ»

ΑΡΘΡΟ 6ο - Φάκελορ Πποζθοπάρ
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6.1 Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ
απηνύ κπνξεί λα επηθέξεη (θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο)
πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
6.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη
κόλν γιώζζα (εθηόο ίζσο από επηζπλαπηόκελα ηερληθά
θπιιάδηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη
ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα).
6.3
Οη
πξνζθνξέο
ζα
επηδνζνύλ
ζηελ
Δπηηξνπή
ηνπ
Γηαγσληζκνύ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θύξην θάθειν όπνπ
έμσ απ' απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α) Με θεθαιαία γξάκκαηα σο επηθεθαιίδα ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί
ην δηαγσληζκό
γ) Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
6.4 Πξνζθνξέο
απνδεθηέο.

πνπ

ππνβάιινληαη

αλνηθηέο

δελ

6.5 Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη
ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα:

γίλνληαη
όια

ηα

α) Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνύληαη ζηo
άξζξo 4 ηεο παξνύζαο, κε ηε ζεηξά πνπ απηά δεηνύληαη θαη
θαηάιιεια δεκέλα ζε ηόκν ή ληνζηέ ώζηε λα κελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα απώιεηάο ηνπο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
ζα είλαη δεκέλε κε ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα απνζπαζηεί θαη
λα επηζηξαθεί ρσξίο θίλδπλν θαηαζηξνθήο ηεο.
β) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ" όπνπ έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε
θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6.3 ηεο παξνύζεο.
Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρνληαη ζε δύν αληίγξαθα όια ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ.
Μέζα ζην θάθειν απηό ζα πεξηέρνληαη θαη ηα αληίζηνηρα
ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνύ ζηελ
Διιεληθή.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά θπιιάδηα - πξνζπέθηνπο ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ λα
ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θύξην θάθειν ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
"ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ".
γ) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειιν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ" όπνπ έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε
θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6.3 ηεο παξνύζεο.
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Μέζα ζην θάθειν απηό ζα πεξηέρεηαη ζε δύν αληίγξαθα
ππνγεγξακκέλε
θαη
ζθξαγηζκέλε
ε
πξνζθνξά
ηνπ
δηαγσληδόκελνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαη κόλν δεηνύκελα
είδε ζε επξώ.
ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη ηπρόλ ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεηο θαζώο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (π.ρ.
έμνδα δεκνζίεπζεο θ.ι.π.) εθηόο από ην Φ.Π.Α. γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.
Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα
ζπλαιιάγκαηνο
όηαλ
αλνηρζεί
ζα
απνξξίπηεηαη
σο
απαξάδεθηε.
6.6 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα,
πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο.
Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε απηή
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.
Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ
θαη
ηνλ
έιεγρν,
θαζαξνγξάθεη
ηηο
ηπρόλ
δηνξζώζεηο, ηηο κνλνγξάθεη θαη ηηο ζθξαγίδεη.
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζώζεηο
νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
6.7 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή
αιιά
απνξξίπηεηαη
σο
απαξάδεθηε
θάζε
δηεπθξίληζε,
ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
πξόζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο.

ΑΡΘΡΟ
7ο
Σπόπορ
Καηακύπυζη - ύμβαζη

Διενέπγειαρ

ηος

Διαγυνιζμού

-

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ κέζα ζε θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη:
7.1 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ δεηνύληαη κε βάζεη
ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε.
7.2 Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν ηερληθήο
πεξηγξαθήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ηα ζρέδηα θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο
πνπ
θαζνξίδνληαη
από
ηηο
«Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο» ηεο Μειέηεο.
7.3 Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζπληεηαγκέλε θαηά ηξόπν πνπ αλαθέξεηαη ζην
αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο.
7.4 Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Γηαγσληζκνύ ηνπ εκέξα θαη ώξα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν

7

3 ηεο παξνύζεο. Θα αξηζκνύληαη κε αύμνληα αξηζκό ππνβνιήο
θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ.
7.5 Με ην πέξαο ηνπ νξηζζέληνο ρξόλνπ παξαιαβήο γίλνληαη
δεθηέο πξνζθνξέο κόλν εάλ ζπλερίδεηαη αλειιηπώο ε
δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο.
7.6 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία
πεξηζζόηεξεο από κία εηαηξία ή έλσζε πξνκεζεπηώλ νύηε λα
ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί
άιιε εηαηξία ή έλσζε πξνκεζεπηώλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκό.
ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη όιεο νη πξνζθνξέο, εθηόο
αλ απνζπξζνύλ από ηνλ ελδηαθεξόκελν όιεο νη πξνζθνξέο πνπ
θαηαζέηεη εθηόο από κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκό κε ηε λόκηκε εθπξνζώπεζε πνπ έρεη αλαθεξζεί
πξνεγνπκέλσο.
7.7 Μεηά ην
Γηαγσληζκνύ
απνζθξάγηζεο
ππνβάιινληαη
δηαδηθαζίαο
επηζηξέθνληαη

πέξαο ηεο νξηζζείζαο ώξαο, ε Δπηηξνπή ηνπ
πξνβαίλεη
ζηελ
έλαξμε
ηεο
δηαδηθαζίαο
ησλ
πξνζθνξώλ
δεκόζηα.
Πξνζθνξέο
πνπ
ζηελ
Δπηηξνπή
κεηά
ηελ
έλαξμε
ηεο
απνζθξάγηζεο
δελ
απνζθξαγίδνληαη
αιιά
σο εθπξόζεζκεο.

7.8 Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ πεξηγξαθόκελε
δηαδηθαζία.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζώο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξαθνύληαη θαη ζθξαγίδνληαη από
ηελ Δπηηξνπή όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θύιιν. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ
απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξαθείηαη θαη ζθξαγίδεηαη από ηελ
Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ηελ
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε ή
θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο.
7.9 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρώξεζε απηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο
θαζώο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιιαλ ζε πξαθηηθό
ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
7.10 Καηόπηλ ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
δηαγσληδόκελσλ,
απνθαζίδεη
γηα
απηνύο
πνπ
ηπρόλ
απνθιείνληαη, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθό πξαθηηθό. ηε
ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ην πξαθηηθό θαη θαιεί
όζνπο απνθιείζζεθαλ λα παξαιάβνπλ ηνλ όιν θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπο θαη όζνπο έγηλαλ δεθηνί λα παξεπξεζνύλ ζε
ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία θαη ώξα ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπο ε νπνία γίλεηαη ηελ επόκελε
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εκέξα από ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 12 ηεο παξνύζαο.
7.11
Πξνζθνξέο
πνπ
δελ
θέξνπλ
ηελ
ππνγξαθή
ηνπ
δηαγσληδόκελνπ ή δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο.
7.12 Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο
νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ θαηάζεζεο ησλ
πξνζθνξώλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κόλν όηαλ δεηνύληαη
από ζπιινγηθό όξγαλν είηε ελώπηνλ ηνπ, είηε ύζηεξα από
έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ
ζπιινγηθνύ νξγάλνπ.
εκεηώλεηαη όηη από ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθείλεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ θαη δελ
δεκηνπξγνύλ ζηνηρεία αληηπξνζθνξάο.
7.13 Οη πξνκεζεπηέο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά κπνξνύλ λα
ιακβάλνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλ ην
δεηήζνπλ.
7.14 Δπηηξέπεηαη ε επίδνζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ από ηνλ
ίδην δηαγσληδόκελν.
7.15 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
7.16 Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο
ή είλαη ππό αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά από
πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ νξγάλνπ.
7.17 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνύ νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Αληίζεηα
δελ
απνξξίπηνληαη
πξνζθνξέο
εάλ
νη
παξνπζηαδόκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηώδεηο.
7.18 Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζνύληαη
νξηδόκελα από ηα άξζξα 21, 24 & 25 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.

ηα

7.19 ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθύξσζε απνθαζίδεη ν
Γήκαξρνο.
Η απόθαζε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηό
λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη ε
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ζύκβαζε λα
κεηνδόηεο.

θαηαξηηζζεί

έγθαηξα

εάλ

ζπκθσλεί

θαη

ν

ΑΡΘΡΟ 8ο - Εγγςήζειρ
8.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
α. Η εγγύεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα
πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζεο
από
ηελ
ππεξεζία
δαπάλεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ήηνη 3.690,00€.
Σν πνζνζηό απηό κεηώλεηαη ζην κηζό όηαλ ε πξνζθνξά
ππνβάιιεηαη από ΜΜΔ ή ηηο ελώζεηο ηνπο, παξαγσγηθνύο
αζηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ή ηηο ελώζεηο ηνπο, ελώζεηο ΜΜE
θαη
παξαγσγηθνύο
αζηηθνύο
ζπλεηαηξηζκνύο
θαζώο
θαη
ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ απνηεινύληαη από ΜΜΔ.
Σν ίδην ηζρύεη θαη όηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη από
ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ
πνπ
απνηεινύληαη
από
ΜΜΔ
ή
παξαγσγηθνύο αζηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ
θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ, είηε
κεγαιύηεξνπ
κεγέζνπο
είηε
κε
κε
κεηαπνηεηηθή
δξαζηεξηόηεηα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη εξγαζίεο πνπ ζα
εθηειεζηνύλ από ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνύο αζηηθνύο
ζπλεηαηξηζκνύο αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην
50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο.
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε καδί κε ηελ
πξνζθνξά ή κέζα ζε 15 εκέξεο, ην αξγόηεξν από ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πηζηνπνηεηηθνύ
ζθνπηκόηεηαο από ηνλ ΔΟΜΜΔΥ.
β. Η εγγύεζε αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη
ηνλ ηύπν πνπ πεξηβάιιεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη
θαη ηα αθόινπζα:
1. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
2. ηνλ εθδόηε,
3. ηνλ νξγαληζκό ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν
απεπζύλεηαη,
4. ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο,
5. ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε,
6. ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε,
7.
ηε
ζρεηηθή
δηαθήξπμε
θαη
ηελ
εκεξνκελία
ηνπ
δηαγσληζκνύ,
8. όηη ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν
δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαίξεζεο θαη
δηδήζεσο,
9. όηη ην πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΑ
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό θαη όηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή
κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο ηνπ εθδόηε αληίξξεζε ή
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έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε,
10. όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο
θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ,
11. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο. Η
εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε,
12. όηη ν εθδόηεο ηεο εγγύεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ
παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν
ηεο ππεξεζία ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. Σν
ζρεηηθό αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο εγγύεζεο.
γ. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγύεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά
ηα αλσηέξσ, εγγύεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππόςε.
8.2

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

α.
Ο
πξνκεζεπηήο
ζηνλ
νπνίν
έγηλε
ε
θαηαθύξσζε,
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ
ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό
10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.,
εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ή ηελ
πξόζθιεζε.
β. Η εγγύεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
γ. Η εγγύεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ 8.1.β.
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο (παξάγξαθνο 8.1.β.11) πξέπεη λα είλαη
κεγαιύηεξνο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο, θαηά ην
ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα
παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δύν (2) κήλεο.
8.3

Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί.

8.4 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό
10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Η εγγύεζε απηή πεξηιακβάλεη ίδηα ζηνηρεία κε ηελ εγγύεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
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Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο
θαηά ηξεηο (3) κήλεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν εγγύεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Σιμέρ Πποζθοπών - Επιβαπύνζειρ Μειοδοηών
Η ηηκή ζα δίλεηαη αλά ηεκάρην ζε επξώ γηα παξάδνζε ηνπ
εκπνξεύκαηνο ειεπζέξνπ θαη ζε θαηάζηαζε απξόζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ζε ρώξν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο.
9.1 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κόλν ζε επξώ
αλεμάξηεηα από ηε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηδώλ (εγρώξηα ή
εηζαγόκελα) θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο νη ηπρόλ ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε, γηα
παξάδνζε πιηθνύ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ
πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε
ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
9.2 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξόκελε ηηκή, ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιόθιεξε
ηελ πνζόηεηα, αλά είδνο πνπ πξνθεξύρζεθε, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη θαη είλαη απαξάδεθηε, κε απόθαζε ηεο
Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ
γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ.
9.3 Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε θξαηήζεηο 2% ππέξ ΣΑΓΚΤ θαη
4% θόξν εηζνδήκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Ιζσύρ Πποζθοπών
10.1 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο
θακηά αιιαγή, αλεμάξηεηα απ' νπνηνδήπνηε αιιαγή ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ επξώ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθό
δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη εκεξώλ (120) από ηελ επόκελε εκέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ιόγσ ηνπ αξθεηά επηπόλνπ
ηεο αμηνιόγεζεο (επηδείμεηο θ.ι.π). Πξνζθνξά πνπ νξίδεη
ρξόλν
ηζρύνο
κηθξόηεξν
ηνπ
πξνβιεπόκελνπ
από
ηε
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
10.2 Ο Γήκνο κπνξεί ρσξίο νη δηαγσληδόκελνη λα έρνπλ
δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο λα παξαηείλεη πξηλ από ηε ιήμε
ηεο, ηελ πξνζεζκία ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαηά αλώηαην όξην
(3)
κήλεο
θάλνληάο
ην
γλσζηό
εγγξάθσο
ζηνπο
δηαγσληδόκελνπο.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλώηαηνπ νξίνπ ρξόλνπ
παξάηαζεο
ηζρύνο
ηεο
πξνζθνξάο
καηαηώλνληαη
ηα
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απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ εθηόο εάλ ζπκθσλεί ν
κεηνδόηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Πποζκόμιζη Δείγμαηορ
ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Γηαγσληζκνύ, νη δηαγσληδόκελνη ππνρξενύληαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνύ, είηε λα πξνζθνκίζνπλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιόγεζεο πιηθά όκνηα κε ηα πξνζθεξόκελα, εληόο πέληε
(5) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπο, ζε ρώξν πνπ
ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, είηε κε έμνδα ηνπο λα κεηαθέξνπλ ηα
κέιε
ηεο
Δπηηξνπήο
Αμηνιόγεζεο
ζε
ηόπν
επίδεημεο
ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ζε άιιν θνξέα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί
παξόκνην πιηθό) όπνπ ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ενζηάζειρ
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο
λνκηκόηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή
ζ' απηόλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο θαη ελππόγξαθα σο εμήο:
12.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηελ αξκόδηα
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ Τπεξεζία, κέζα ζην κηζό
ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο
κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη
θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Αλ πξνθύπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιόθιεξε εκέξα.
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη από ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαη ε
ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη ην αξγόηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κε
δηθή ηνπο θξνληίδα.
ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηξνπνπνηείηαη
όξνο ηεο δηαθήξπμεο εθαξκόδνληαη ηα εμήο: κε απόθαζε ηεο
Γεκαξρηαθήο
Δπηηξνπήο
κεηαηίζεηαη
ε
εκεξνκελία
ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε
αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
12.2
Καηά
ηεο
λνκηκόηεηαο
ηεο
δηελέξγεηαο
ηνπ
δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηόλ, κόλν
από
πξνκεζεπηή
πνπ
ζπκκεηέρεη
ζην
δηαγσληζκό
ή
απνθιείζζεθε
απ'
απηόλ
ζε
νπνηνδήπνηε
ζηάδην
ηεο
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δηαδηθαζίαο ηνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην
αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκόδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ,
κέρξη θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ αλαθνίλσζε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ.
Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ
δηαγσληζκνύ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν. Σν
όξγαλν απηό ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε
γλσκνδόηεζε ηνπ ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη
ηειηθά.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Υπόνορ & Σπόπορ Παπάδοζηρ ηυν Τλικών
13.1 Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ νξίδεηαη
ζε πέληε (5) εκέξεο.
13.2 Η ππέξβαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηώδε
απόθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
13.3 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ην πιηθό κέζα
ζηα ρξνληθά όξηα θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε ζύκβαζε.
13.4 Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ
νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνύ ύζηεξα από
ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά
πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ.
13.5 Σα πιηθά ζα παξαδνζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ
ειεύζεξα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Κςπώζειρ για Εκππόθεζμη Παπάδοζη & Απόππιτη
ςμβαηικών Τλικών - Ανηικαηάζηαζη
ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο ή απόξξηςεο θαη
αληηθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ επηβάιινληαη ηα όζα αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 33 & 34 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Κήπςξη Ππομηθεςηή Έκπηυηος
15.1
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή
ζύκβαζε,
θεξύζζεηαη
ππνρξεσηηθά
έθπησηνο
από
ηελ
θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε
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δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηή, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ.
15.2
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, εθόζνλ δελ παξέδσζε
ηα πιηθά ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηεο
παξνύζεο.
15.3
Καηά ηα ινηπά, ζε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο
θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ' απηόλ νη θπξώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο ππ' αξηζκό 11389/93
απόθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ.

ΑΡΘΡΟ 16° - Εγγύηζη
16.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο
όηη
ην
πιηθό
πνπ
ζα
πξνκεζεύζεη
ζα
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο πξνο ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ,
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ζρεδίσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ζα
είλαη απαιιαγκέλν από νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ
αθνξά είηε ζρεδίαζε, είηε πιηθά θαηαζθεπήο απηνύ, είηε
εξγαζία θαηαζθεπήο θαη όηη απηό ζα αληαπνθξίλεηαη από
θάζε άπνςε γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη.
Δπίζεο όηη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ
έρεη αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
16.2 Ο ρξόλνο ηεο εγγύεζεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ
θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδόκελσλ.
Ο ρξόλνο απηόο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο
(1) έηνπο θαη ζα αξρίδεη από ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ
πιηθνύ πιήξνπο θαη έηνηκνπ απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο.
Καηά ην ρξόλν εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κε δηθή
ηνπ δαπάλε λα αληηθαζηζηά θάζε πιηθό πνπ ζα παξνπζηάζεη
αθαηαιιειόηεηα ή θζνξά ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα
πξνβεί ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ηόηε απηό ην θάλεη ν Γήκνο
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ πξνκεζεπηή.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Σπόπορ Πληπυμήρ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ πιηθνύ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν
παξαιαβήο πνπ ζα ζπληαρζεί γηα ην ιόγν απηό από ηελ
αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο
Τ.Α. 11389/93.

15

ΑΡΘΡΟ 18ο Λήτη Πληποθοπιών - Δημοζίεςζη
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο
ελδηαθεξόκελνη ζηα γξαθεία
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο,
ηειέθσλν 213 20 30 600,

θαη
ηεύρε
ηεο
παξνύζαο
Μειέηεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη
ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ θαηά ηηο
θα.Βαθεηάδνπ Σνύια-Δπζηξαηία,

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο, βαξύλνπλ ηνλ
αλάδνρν.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ
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