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Αριθµ. απόφ. 84/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια θερινών
στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 14.255,58
ευρώ.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1.Παρασκευή Βρυζιδου
2. Ιωάννης Αριστερίδης
2.Γεώργιος Καραίσκος
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
4. Κων/νο Σερσεµη
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Γεώργιος Κοκκινίδης
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ
13/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια µε πρόχειρο διαγωνισµό της προµήθειας στολών για τους
υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ,ενώ µε την 56/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση ύψους 30.000,00 από ΚΑ
50.6011.0000 (σχετ ΕΑ∆ η µε α/α 407/2016 του µητρώου δεσµεύσεων). Από την ∆/νση ∆/κων Υπηρεσιών συντάχθηκε
αρµοδίως η µε αριθµ 1/2016 µελέτη των τεχνικών προδιαγραφών µε τίτλο: «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού
ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 14.255,58 ευρώ.
Ύστερα από τα παραπάνω καλούµαστε να εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόµενης προµήθειας και να
καταρτίσουµε τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια θερινών στολών του
ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
προσφορά επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. Αποφ.84/2016
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την 13/2016 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω προµήθεια να διενεργηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε το Ν 2286/95, το αρ 157 του Ν 4281/2014
4. τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας
5.Την 56/2016 ΑΟΕ µε την οποία ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προµήθειας θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 14.255,58 ευρώ, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
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2. Καταρτίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού, ως εξής:
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».
3. Τον Ν 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
4. Τον Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Τα εν ισχύ άρθρα του Ν.4250/2014 και του Ν.4281/2014.
6 Την υπ΄αριθµ.1/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
7. Την υπ΄αριθµ. 13/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της
προµήθειας .
8. Την υπ΄αριθµ. 56/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης.
9. Την υπ΄αριθµ. ../2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ποσού 14.255,58€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%), Τα προς προµήθεια
είδη αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών µε την
υπ΄αριθµ. 1/2016 µελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η παραπάνω δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, έχει ενταχθεί στο προϋπολογισµό έτους 2016, και θα βαρύνει
τον :Κ.Α. 50.6061.0000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας την …………… …/…../2016 και ώρα ……….π.µ. Ο ∆ήµος
Εορδαίας, φορέας που διενεργεί το διαγωνισµό, θα προβεί στην γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Θα αποστείλει προς δηµοσίευση σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, πέντε
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργειά του
β. Θα αναρτήσει την προκήρυξη σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.
γ. Θα αναρτήσει την προκήρυξη στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου καθώς και στο ιστοσελίδα«∆ιαύγεια».
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί την ηµεροµηνία που είναι ορισµένος , λόγω κωλύµατος ή έλλειψη απαρτίας
της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της
πραγµατοποίησης του διαγωνισµού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια
δηµοσίευση, την εποµένη εργάσιµη ηµέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Στοιχεία σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) ∆ιακήρυξη διαγωνισµού
β) Το Τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Η Τεχνική Έκθεση
στ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προµήθειας των υλικών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 14.255,58 €, µε
Φ.Π.Α.(23%) και χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Αντικείµενο Προµήθειας
Το είδος που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος Εορδαίας, είναι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στην 1/2016 Μελέτη της προµήθειας που συντάχθηκε από την ∆/νση
∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η επιτροπή, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τις προµήθειες υλικών (ΕΚΠΟΤΑ), η οποία καταρτίζει και
σχετική έκθεση αξιολόγησης την οποία εγκρίνει και κατακυρώνει η Οικονοµική Επιτροπή ορίστηκε µε την υπ΄ αριθ.
395/2015 απόφαση του ∆ηµ.Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στο διαγωνισµό θα γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται σε 2 αντίγραφα .
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα είδος των εργασιών τους που έχει εκδοθεί το πολύ 6 µήνες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών (Εργαζόµενοι, Εργοδότες,
Ελ. Επαγγελµατίες, Μηχανικοί, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ).
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7. Ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/1986 χωρίς θεώρηση του
γνήσιου της υπογραφής από διοικητική ή δικαστική αρχή, όταν αφορά φυσικό πρόσωπο.
8. Όταν πρόκειται για εταιρεία απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόµιµο εκπρόσωπό της στον καταθέτοντα την προσφορά
χωρίς γνήσιο της υπογραφής, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται
ο δεσµεύων την εταιρεία.
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Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
•

δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

•

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.

στα µητρώα του οικείου

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) ή (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς
τούτο εγγράφου.
∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
•

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.

•

Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (2), (3) , (4) , (5) , (6) & (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α

•

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
2.Εφόσον συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
3.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συµβολαιογράφο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν µε ποινή
αποκλεισµού τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα εξής:
1.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
έλαβαν γνώση της υπ.αρ.1/2016 τεχνικής µελέτης , των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν
διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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•

2.

•
•
•

έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τον
υπό προµήθεια εξοπλισµό
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.
δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i. χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 14.
ii. Προσφερόµενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο
23.
iii. προσφερόµενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τον χρόνο
που αναφέρεται στο άρθρο 20.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν:
•

Ρητή αναλυτική δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 , στην οποία θα δηλώνεται για τη συµµόρφωση ή απόκλιση
σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική έκθεση της υπ.αρ 10/2015 --(55572/29-11-05 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1648 Β’ /
29-11-05) και στο συµπληρωµατικό ΦΕΚ 426 Β’/7-4-06)

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 1 /2016 µελέτη .
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή
αξιολόγησης να προσκοµίσουν δείγµα των προσφερόµενων ειδών για επίδειξη σε διάστηµα (5) ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίηση τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή.
Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγµατος βαρύνουν τον προµηθευτή καθώς και το δείγµα που είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει.
Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η Εγγυητική Επιστολή και ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται ∆ΕΝ χρειάζεται να έχουν γνήσιο της υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας καθορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για
ένα (1) έτος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
9.1 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο
διέπονται, το δικαίωµα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
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Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµόλογων του ελληνικού δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Εορδαίας στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφόσον το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόπο που ορίζει το
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
9.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ήτοι:231,80 € .
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
ήτοι ( 4) µήνες.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαµβάνονται υπόψη.
9.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή
της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης αυτής να είναι κατά τρεις (3) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο ήτοι 15 µήνες . Το περιεχόµενο της
εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
9.4 Περιεχόµενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν
και τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Την ηµεροµηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθµό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθµό διακήρυξης (αριθµός πρωτόκολλου 41834/28-9-2015) , και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την
εγγύηση συµµετοχής).
'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως.
'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 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.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, .
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισµό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαµβάνονται υπόψη.
9.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1 Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις εξής ενδείξεις:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ µε κεφαλαία γράµµατα.
γ) Ο αριθµός διακήρυξης (Αρ. Πρωτοκόλλου………../….-….-2016).
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 1).
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο (δύο
(2) αντίγραφα), µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο
διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
10.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται από τον προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝHΣΕΙΣ
11.1 Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.

11.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε
ύστερα από έγγραφο του ∆ήµου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία
που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασµούς, τέλη
κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. µεταφορικά), για
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παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σηµεία που έχει ορίσει ο ∆ήµος.
Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις
της.
O προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνούµενης τιµής (σύµφωνα
µε τις τιµές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται σαν χρόνος παραδόσεως της
προµήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το
ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις, αφού η προσφερόµενη τεχνική λύση είναι εξ ορισµού της επιλογής
του προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων µετρήσεις.
Για την σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή µε την οποία δεν
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, 25ης Μαρτίου 15, Πτολεµαΐδα, Τ.Κ. 50200
Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού και ώρα 15.00 µ.µ. .
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µέσω του γρ.
Πρωτόκολλου την ηµέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισµός και καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από
το γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου.
Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα ή κατατίθεται στην επιτροπή µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικώς αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις
διατάξεις των προηγουµένων άρθρων, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την
εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
1. Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει
σφραγισµένος µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συµφωνία των τεχνικών
στοιχείων του κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. Η οικονοµική
προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά
από την επιτροπή.
3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
2. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρίες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να
συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη :
i. Η συµφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
ii. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
iii. Η τιµή της προσφοράς σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή της αγοράς.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο συµµετέχων στον διαγωνισµό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω όπως και κάθε άλλη
πληροφορία, προσφορά ή επιπλέον δυνατότητα που θέλει, για τα προσφερόµενα του είδη, για να εκτιµηθούν από την
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη
ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
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Η ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων δύναται να γίνει και µε αποστολή µέσω email ή FAX των πρακτικών της επιτροπής,
µε αποδεικτικό αποστολής.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 19ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν,
υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη γνωµοδότηση της
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι
ηµεροµηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν
προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική
απόφαση εκδίδεται πριν το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν.
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα (24 ώρες) από
την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή
ενστάσεων, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία τελικά
αποφασίζει.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συµµετοχή κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών.
Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου,
να αντικαταστήσει άµεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώµατα, σχισίµατα στην συσκευασία κλπ, µε
ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 1/2016 Τεχνικής έκθεσης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στον ΕΚΠΟΤΑ
Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική
παραλαβή όλων των ειδών της προµήθειας .
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΜΒΑΣΗ
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Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά
του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο.
Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από
συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων
αξιολόγησης.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α) Έχει παραληφθεί οριστικά όλη η ποσότητα από την αρµόδια επιτροπή
β) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και έχουν
αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παράταση σύµβασης µπορεί να γίνει µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά την σύµφωνη γνώµη του αναδόχου υπό τον
όρο ότι µε την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προµήθεια ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, κατόπιν εντύπου
παραγγελίας που εκδίδεται από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου όπου θα ορίζεται από την ανωτέρω παραγγελία.
Η παράδοση θα γίνει κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου και ο χρόνος παράδοσης των
υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) ηµέρες από την ηµεροµηνία της εκάστοτε παραγγελίας από την αρµόδια
υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει δυο (2) ηµέρες πριν την παράδοση την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής.
Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης των ειδών επικαλούµενος δυσχέρεια
εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους της σύµβασης
και να την εκτελέσει µέσα στα καθορισµένα από την υπηρεσία χρονικά πλαίσια.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την προσκόµιση των παραστατικών, για την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή ενενήντα (90) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.
166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των 23 καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 25ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας των όρων της σύµβασης και η ισχύς των προσφορών ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής της και για (1)
ένα έτος. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης των προς προµήθεια ειδών γιατί η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 26ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η προσφερόµενη τιµή που θα συµπληρωθεί στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς, θα αναγράφεται ολογράφως και
αριθµητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε € ευρώ.
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ισχύουσες κρατήσεις κατά την
ηµέρα του διαγωνισµού.
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω υπηρεσία από το Τµήµα Προµηθειών, οδός: 25ης
Μαρτίου 15, Πτολεµαίδα, Τ.Κ. 50200, Τηλ.& Fax 24633 50113 email: grprom1@ptolemaida.gr ,(Κα Κεσίδου Βούλα.,
∆επάστα Ευαγγελία).
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 28ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται σε (1) µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού,
αναρτάται δε σε εµφανές µέρος του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν.
3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής
δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 29ο
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και της
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 84/2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ
Γεώργιος Χαϊτίδης
Κων/νος Σερσεµης
Γεωργιος Κοκκινιδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
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