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Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 38750
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 2892

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για τη «Προµήθεια Άλατος » .
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου
2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου
3). Τις διατάξεις των άρθρων 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006
4). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
5). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
6).Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
7) Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
8)Τον Ν 4281/2014 ( ΦΕΚ 160/2.Α/8-8-2014 ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας .
9). Την 38/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας
10). Την 399/28-11-2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση και η
διάθεση του συνολικού ποσού των 49.833,00€ και εγκρίθηκε η 27/2014 µελέτης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης.
11) Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
12) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά
για το σύνολο των ζητουµένων ειδών, χωρίς δικαίωµα υποβολής εναλλακτικής προσφοράς, µε
σφραγισµένες προσφορές. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.833,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και αναλυτικά έχει ως εξής:
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος

Σύνολο

Αλάτι χύδην ακατέργαστο

540 τόννοι

65 €/τον.

35.100,00 €

Αλάτι συσκευασµένο
(σάκος 25 Kg)

100 τόννοι

90 €/τον.

9.000, 00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44.100,00 €
5.733,00 €
49.833,00 €

Σύνολο ενδεικτικής δαπάνης µε ΦΠΑ 23%:
Σαράντα εννιά χιλιάδες και οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ.
Β) Οι όροι του διαγωνισµού είναι οι εξής:
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
11/12 /2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 - 10:00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 – Αγ. Στέφανος, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισµού.
2) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προµηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ.27/2014
µελέτης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
4) Μαζί µε την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού και τα
εξής δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν.
2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του
∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Γ) ∆ήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν
διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν
αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν.
∆) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα προς προµήθεια είδη που προσφέρει ανταποκρίνονται
πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ.27/2014 µελέτης.
Ε) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ΣΤ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
Ζ)
Εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας, εκτός Φ.Π.Α. για τα είδη που προσφέρει (σύµφωνα µε το Ν.4281/2014). Ο
δε χρόνος ισχύος της θα είναι ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής
του διαγωνισµού.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
1. την ηµεροµηνία έκδοσης,
2. τον εκδότη,
3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται,
4. τον αριθµό της εγγύησης,
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού,
8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαίρεσης και διζήσεως,
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση,
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου,
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα
(1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι ( 90) ηµέρες από την
επόµενη του διαγωνισµού
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση
συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην
Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε
υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη
της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο εκτός της
ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας βεβαιούµενου
του γνησίου

της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή

συµβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου
θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης , οι οµόρρυθµές και ετερόρρυθµες εταιρείες
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο .
Οι προσφορές των κοινοπραξιών , κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο , που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται
µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται
όµως δεκτά και τα αντίγραφα.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
6) Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαµβάνει τις κρατήσεις υπέρ
τρίτων.
7) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, διεύθυνση
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του
διαγωνισµού ήτοι 10/12/ 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00µµ που κλείνει το πρωτόκολλο./
8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
ηµερών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµό.

εξήντα (60)

9) Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου
από την υπογραφή της σύµβασης και στα σηµεία που θα του υποδεικνύουν οι υπηρεσίες του .

10) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ποσότητες
παραγγελίας µετά την οριστική παραλαβή και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που
θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
11) Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο
εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.
12) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών,
χωρίς Φ.Π.Α..

Η Αντιδήµαρχος
Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2 Τµήµα Προµηθειών
Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται προκειµένου να γίνει η προµήθεια αλατιού αποχιονισµού
για χρήση στις οδούς του ∆ήµου κατά τους χειµερινούς µήνες.
Η σκοπιµότητα υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 38/2014 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
o του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και
o της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα γίνει η προµήθεια δύο τύπων αλατιού:
1. χύδην ακατέργαστου και
2. ακατέργαστου (αλλά πλυµένου) σε συσκευασία των 25 kg.
Η τιµή µονάδας (τόνος) του αλατιού αναφέρεται στο υλικό µαζί µε τη µεταφορά και παράδοσή του στις
εγκαταστάσεις των δηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου που θα υποδειχθούν κατά την εκτέλεση της
παραγγελίας.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι ως εξής:
Είδος

Ποσότητα

Τιµή Μονάδος

Αλάτι χύδην ακατέργαστο

540 τόννοι

65 €/τον.

35.100,00 €

Αλάτι συσκευασµένο
(σάκος 25 Kg)

100 τόννοι

90 €/τον.

9.000, 00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο

44.100,00 €
5.733,00 €
49.833,00 €

Σύνολο ενδεικτικής δαπάνης προϋπολογισµού: σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ.

∆. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει καταρχήν διάρκεια ενός (1) έτους και θα µπορεί να επεκταθεί, µε τη
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου, στα σηµεία που θα
υποδεικνύουν οι υπηρεσίες του.

Ο Συντάξας
Αγγελίδης Παναγιώτης
Υδραυλικός
Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ύδρευσης
& Πολιτικής Προστασίας

Θεωρήθηκε
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος

