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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Συκιές 15-01-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1506
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις
ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών» CPV 48445000-9

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 02 / 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.
3. Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το
Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
4. Τον Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
5. Την 497/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διαγωνισμού-αξιολόγησης προμηθειών έτους 2015
6. Την αρ. 1148./2015 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων στο Δήμο ΝεάποληςΣυκεών.
7. Την 524/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η «Προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις
ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών » προϋπολογιζόμενης δαπάνης

2.952,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής της
συγκεκριμένης προμήθειας
8. Την αρ.πρωτ. 58274/23-12-2015 .απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
9. Την

11/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, το
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, η διάθεση πίστωσης του ποσού 2.952,00€ σε βάρος του ΚΑ
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10.7131.01 “Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός” οικονομικού έτους 2016 και καθορίσθηκαν οι
όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με
το σχέδιο της υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την “ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις ανάγκες του ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ”,

ποσού 2.952,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωαν. Μιχαήλ 1,
στο γραφείο διαγωνισμών του Δήμου, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 09/02/2016 ημέρα Τρίτη και
ώρα από 09:30 π.μ. έως 10:00π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί θα διενεργηθεί την
επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.

Άρθρο 2o
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος
είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5)Η τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η

ενδεικτική

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

για

την

προμήθεια

είναι

2.952,00

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% . Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 10.7131.01
''Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός'' του προϋπολογισμού εξόδων 2016

Άρθρο 4o
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική
περιγραφή η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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Άρθρο 5o
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την
ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου - με ευθύνη
του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο μία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 6o
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών,
οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο και οι κοινωνικοί
συνεταιρισμοί του Ν. 4019/2011.

Άρθρο 7ο
Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού
της αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
2.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών μέσα

σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
i) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια, εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, για τις ανάγκες του
ΚΕΠ Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»

ii) Αριθμός διακήρυξης
iii) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
iv) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
3.
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3.1
Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών
συμμετοχής στον διαγωνισμό που ζητούνται στο
σχετικό άρθρο (9ο), καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους
νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων
3.2

Η εγγυητική συμμετοχής όπως περιγράφεται παρακάτω (άρθρο 10ο)

3.3

Μέσα στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά

3.4

Αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, της εγγυητικής επιστολή καθώς και
της τεχνικής προσφοράς.

Καλό είναι αυτά να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε
να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.

4.

Επίσης, εις διπλούν θα δοθούν και τα τυχόν προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας

κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το φύλλο τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι
συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι συνημμένες προδιαγραφές.

5.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον

των ενδείξεων που αναφέρονται στην §2 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο όπως προβλέπεται το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος δημοπράτησης, καθώς και ένα αντίγραφο
του.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου όπως αναφέρεται στο σχετικό
άρθρο. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 8
ο

Τιμή προσφοράς
1.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στη αποθήκη του Δήμου.

Η τιμή θα αναγράφεται ως εξής:
Θα δοθεί συνολική προσφορά για το σύστημα. Αυτή θα δίνεται σε σύνολο χωρίς τον ΦΠΑ, χωριστά θα
αναγράφεται ο συνολικός ΦΠΑ και θα δίδεται επίσης και συνολική τιμή με τον ΦΠΑ της ολοκληρωμένης
προσφοράς.
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.

Με ποινή αποκλεισμού, για λόγους ομοιομορφίας και σωστής αξιολόγησης όλα τα παραπάνω θα
συμπληρωθούν σε ειδικό έντυπο που περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη.

2.

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.

Άρθρο 9ο
Στοιχεία – δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω,
επί ποινή αποκλεισμού, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:
1) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
2) Δήλωση με την οποία η προσφορά του διαγωνιζόμενου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές.
3) Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει και να
εγκαταστήσει όλα τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.
Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4) Δήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης για την
παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος στον Δήμο ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση ή
διαδικασία.
5)Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου.
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6) Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
7) Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της
υπαναχώρησης

του Δήμου.

8) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούνται για την καταβολή εισφορών.
9) 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
10) Η κατά το άρθρο 10 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
11) Δήλωση του διαγωνιζόμενου για το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα είδη.

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης :

Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες :
i.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εδάφιο β- Αλλοδαποί:
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει.
1.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Εδάφιο γ - Νομικά Πρόσωπα:
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α)+ (β).

Εδάφιο δ – Συνεταιρισμοί:
i.

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,

ii.

'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) + (β).

Εδάφιο ε - Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

6

16PROC003638709 2016-01-15
Β. Εφόσον από τα προηγούμενα επιτρέπεται, οι προμηθευτές να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφου.

Γ. 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 συμβολαιογράφο.

Άρθρο 10ο
Εγγύηση συμμετοχής

1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι 2.400,00€ και αντιστοιχεί στο ποσό των 48,00 €.
2. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 360 (τριακόσιες εξήντα) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
3. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
4. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
αντικαθίσταται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης για την υπογραφή
της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

5. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
I)

Την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της

ii) Τον εκδότη
iii) Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται
iv) Τον αριθμό της εγγύησης
v) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
vi) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
vii) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού
viii) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως.
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ix) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου 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.
x) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
xi) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
6.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 11ο
Ισχύς προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξη (6) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη
της.

Άρθρο 12ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
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3. Στην ίδια συνεδρίαση του2016-01-15
αρμοδίου οργάνου

και παρουσία των διαγωνιζόμενων

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την
χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία.

Άρθρο 13ο
Ενστάσεις
1. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν,
υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην
αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού
από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14o
Σύμβαση
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας αυτής καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) να προσέλθουν σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι μικρότερο των δέκα (10) και ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 15ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε τοις
εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26
του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης
(τουλάχιστον 2 έτη).
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Άρθρο 16
ο

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 17ο
Χρόνος εγγύησης - Πλημμελής κατασκευή

1.

Ο χρόνος της εγγύησης του υπό προμήθεια συστήματος καθορίζεται στις προσφορές των

διαγωνιζόμενων. Όλα τα μέρη του συστήματος θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη και θα αρχίζει
από την ημερομηνία παραλαβής του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. Η εγγύηση θα
περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των μερών.
Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής και
εγκατάστασης του προς προμήθεια συστήματος, δεν θα εμφανίσουν οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή
βλάβη.

2.

Τα τυχόν ακατάλληλα μέρη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα
αντικαταστήσει άμεσα.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του προμηθευτή να τα αντικαταστήσει, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
προμήθειας της εν λόγω ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον προμηθευτή
της διαφοράς της δαπάνης.
Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα στο σύστημα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή
του λειτουργία ή την καθόλου λειτουργία, αφού διαπιστωθούν από το Δήμο, δημιουργούν υποχρέωση
του προμηθευτή για αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
μερικώς.
Άρθρο 18o
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές

Στη συμβατική αξία των ειδών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο:
1. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%
2. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3%
και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%)
3. Έξοδα δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
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Άρθρο 19
ο

Παραλαβή Αναλωσίμων-Πληρωμή
Η παραλαβή του υπό προμήθεια συστήματος θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την
παραλαβή του.
Ολόκληρη η συμβατική αξία του συστήματος θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την παραλαβή και
εγκατάσταση αυτού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 20ο
Χρόνος – τρόπος παράδοσης - εγκατάσταση
Το σύστημα δύναται να παραδοθούν και να εγκατασταθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, από την
υπογραφή της σύμβασης, στο ΚΕΠ Συκεών, με έξοδα του αναδόχου. Οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης
και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (άρθρο 27 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 21ο
Γενικά
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 22ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 23ο
Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία

τοπική ή της έδρας του Νομού

εφημερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιλήψεως της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν
τον ανάδοχο.
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Άρθρο 24ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 π.μ. και
έως 3:00 μ.μ. από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Ταχ. Δ/νση Στρ. Σαράφη και Ι.
Μιχαήλ 1, 56625 Συκιές. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, τηλ. 2310679172, κα
Ωραιοπούλου Βασιλική, τηλ. 2310679175.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται
ταχυδρομικώς στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία και
αφού καταβάλουν το ποσό των 5,00 €, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Α) Με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου.
Β) Με ταχυδρομική επιταγή (αντικαταβολής ή απλή).
Γ) Με κατάθεση στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς ή με τραπεζικό έμβασμα.

Επίσης διατίθενται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
15/01/2016

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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