Νεάπνιε 28 /7/2015
Αξ. πξση:2002

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση και τοποθέτηση
πεπιπτέπων για τη υιλοξενία Μη
Κςβεπνητικών Οπγανώσεων, στα πλαίσια
τηρ «Βαλκανικήρ Πλατείαρ 2015»

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 2002/2015
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΝΔΑΠΟΛΗ- ΤΚΔΩΝ

Έρνληαο ππ όςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/2006).
β. Σνπ Ν. 3852/10 άξζξν 72 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.
γ. Σνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ Ο.Σ.Α» ( ΦΔΚ 11/Α), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.
δ. Σνπ Ν. 3731/2008 (άξζξν 20, παξ.13).
ε. Σελ Π1/3305/3-11-2010 (ΦΔΚ 1789 Β΄/12.11.10), απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ,
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄)
απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
2. Σελ 288/2015 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ην ηεύρνο
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, δηεηέζε

πίζησζε πνζνύ 10.418,10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζε

βάξνο ηνπ ΚΑ 62.04.06 «Δλνίθηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015,
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ θαη
θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ.
3. Σελ 2/2015 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ ππεξεζηώλ, εξγαζηώλ θαη κεηαθνξώλ γηα ην έηνο 2015.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ
ΜΙΘΩΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΔΡΙΠΣΔΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ,
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΣΔΙΑ 2015, πξνϋπνινγηζκνύ 10.418,10€ ζύκθσλα κε ην ηεύρνο
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην ζύλνιν κε ηνπο παξόληεο όξνπο.
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Άξζξν 1
Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο δηα ζπκπιεξώζεσο αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ από κέξνπο ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ (επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε) θαη ζα δηεμαρζεί ζηα Γξαθεία ηεο Κ.Δ.Τ.Ν..
(Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 , Νεάπνιε Θεζ/λίθεο- πίζσ από ην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηνπ ΔΑΚ)πεξηνρή
ηξεκπεληώηε, ζηηο 7/8/2015

εκέξα Παξαζθεπή,

ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλσθεινύο

Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. θαη ώξα
ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ ε 11:00 π.κ.
Άξζξν 2
Σεύρε δεκνπξάηεζεο
Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα θαησηέξσ:
1. Η παξνύζα δηαθήξπμε.
2. Σν επηζπλαπηόκελν ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη κειέηε.
Άξζξν 3
Πξνζόληα δηαγσληδνκέλσλ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαζώο θαη
θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ λόκηκα δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή
κε ην αληηθείκελν.
Άξζξν 4
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ.
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ αλαθέξεη όηη:
α)

Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη
δέρνληαη αλεπηθύιαθηα.

β)

Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ.

γ)

Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.

δ)

Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ
ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα,δελ νθείιεη ζε
αζθαιηζηηθνύο θνξείο.

ε)

Όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο- πθεώλ, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθύξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεοπθεώλ.
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3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνο όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο
ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ
4. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
5. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία θαη ζα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο θαη
ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ.
6. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ
ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, αλαβάιιεηαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ θαη κεηαηίζεηαη γηα ηελ επόκελε
εκέξα. Αλ κεζνιαβεί αββαηνθύξηαθν ηόηε κεηαθέξεηαη γηα ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο.

Άξζξν 5
Δγγπήζεηο
Η εγγύεζε ζα θαηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σ.Π. & Γ. ή ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο, ζηoπ νπνίνπ ην όλνκα ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ
δηαγσληζκνύ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα
πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο ην Φ.Π.Α.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζεηαη θαηά ηνλ ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην θαη θαηαηίζεληαη από κνξθή
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή γξακκαηίνπ ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
Άξζξν 6
Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
1. Ο θύξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζε απηόλ ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο ηα θάησζη:
Α. H ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
Β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα
Γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο
Γ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
Δ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ απνζηνιέα
ε απηόλ ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη:


Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά, ζηνλ
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε κε θεθαιαία γξάκκαηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ»



Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ε θξάζε κε θεθαιαία γξάκκαηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ»
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Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα έρεη κε θεθαιαία
γξάκκαηα ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα αλαθέξεη επθξηλώο:
ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ηνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο,
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ- απνζηνιέα



Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη ην αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη κε θεθαιαία
γξάκκαηα ζα έρεη ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» θαη ζα αλαγξάθεη
επθξηλώο ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.

Οη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ θαθέισλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ε κε ηήξεζή ηνπο επηθέξεη ηελ
πνηλή απνθιεηζκνύ.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ
πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο, από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο.
2. Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ.
3. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο απηνπξνζώπσο από ηνπο δηαγσληδόκελνπο,
δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο.
Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη ζηε δεκνπξαζία από κέινο ηνπ Γ. ή από άιιν λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη νη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από
δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ θαηαηίζεληαη από όια ηα θνηλνπξαθηνύληα κέιε απηνπξνζώπσο ή από θνηλό
εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζόηεξεο από κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο.
Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, απηόο πνπ εθπξνζσπεί
δηαγσληδόκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε
δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό ππάιιεινο εηαηξείαο, ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί
ζύκβνπινη πνπ κηζζνδνηνύληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηελ εηαηξεία απηή.
4. Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ έδξα ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο-πθεώλ – κε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο- από ηελ
πξνεγνύκελε (εξγάζηκε εκέξα), ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο
πθεώλ , Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο , Σ.Κ 56 728
Άξζξν 7
Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη από ηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, κέρξη λα ιήμεη ν
ρξόλνο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Πάλσ ζε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο θαζώο
θαη – ζε πεξίπησζε ηδηόρεηξεο θαηάζεζεο – ε ηπρόλ άκεζε απόξξηςή ηεο, εάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην δειηίν
ηαπηόηεηαο ή ην απαηηνύκελν παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
Ο αύμσλ αξηζκόο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο.
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Μόιηο παξέιζεη ε ώξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θεξύζζεη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ
παξάδνζεο ηεο πξνζθνξώλ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό.
Με πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, απαγνξεύεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ λα γίλεη γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν δεθηή πξνζθνξά, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή ειέγρεη, κε ηελ παξνπζία ησλ
δηαγσληδόκελσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά κελ, αιιά κε ηξόπν πνπ
λα δείρλεη εάλ είλαη ή όρη ζύκθσλα πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο εζσηεξηθόο θάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηό θάθειν, παξακέλεη
ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ απηόλ ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ
δηαγσληζκνύ απνρσξνύλ θαη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή.
ηε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη
πνηνη ζα απνθιεηζζνύλ.
ηε ζπλέρεηα, ε ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκόζηα θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα ησλ
απνθιεηζζέλησλ θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ, ηνπο θαιεί δε λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα καδί κε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ όζσλ έγηλαλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά θαη νη
πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη από ηελ επηηξνπή δεκόζηα.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδόηε ή δελ είλαη ζύκθσλνη πξνο ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη.
Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή.
ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξνη πξνζέθεξαλ ηελ ίδηα ηηκή, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο.
Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπλππνγξάςεη ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο.
Άξζξν 8
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο
Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε κέρξη θαη ηελ επόκελε
εξγάζηκε εκέξα από ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο.
Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο.
Οη ελζηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν.
Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην .
Άξζξν 9
Καηαθύξσζε
Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην , κέζα ζε πξνζεζκία (10) εκεξώλ από
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ.
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Δάλ ν κεηνδόηεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό απηήο,
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ., ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 50 ηνπ ΠΓ 28/1980.
ηε πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ ε εγγύεζε
ζπκκεηνρήο θαη ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ κεηνδόηε ή λα αλαηεζεί ζηνλ
επόκελν κεηνδόηε ή λα αλαηεζεί απ επζείαο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.
Άξζξν 10
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο - ηξόπνο
Η πεξίνδνο ηεο ζύκβαζεο ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 6/9/2015
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κε ζπλέπεηα ζηηο από ηε ζύκβαζε θαη ην λόκν
ππνρξεώζεηο ηνπ, ε ζύκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί κνλνκεξώο από πιεπξάο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ κε όιεο ηηο από ην Νόκν πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο.
Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθό ρξόλν απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Άξζξν 11
Σξόπνο πιεξσκήο
Η ζπκβαηηθή αμία ηεο αλάζεζεο ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν θαηόπηλ ζπλλελόεζεο κε ηελ Κ.Δ.Τ.Ν.. ακέζσο κεηά
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη
από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 12
Γεκνζίεπζε
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζηνλ ηύπν ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ ηελ
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
Δηδηθόηεξα ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο «Σύπνο Θεο/λίθεο θαη Οηθνλνκηθή»
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε εξγαζία, νη
ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από απηόλ απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 13
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελώλ, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί εθ’ όζνλ επηζπκεί, λα απνζύξεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ άλεπ πνηλήο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Άξζξν 14
Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν έσο ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 15
Σηκέο πξνζθνξάο
Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο,
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ
Γξαπηέο ζύκθσλα κε ην έληππν
Πξνζθνξά από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή θαη ζηηο δύν κνξθέο απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.

Άξζξν 16
Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από ηηο 09:00 έσο 14:00 από ηε
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ, Σαρ. Γ/λζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125, Νεάπνιε
Θεζζαινλίθεο (πεξηνρή ηξεκπεληώηε). Αξκόδηνη ππάιιεινη νθία Παλαγησηίδνπ, ηπιηαλόο Τεηίσλ
Σει. επηθνηλσλίαο 2313 329 549 & 2313 329 566

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΚΔΤΝ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΠΑΣΙΓΗ
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