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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/22-07-2011
Αριθ.Αποφ. 118/2011
Θέµα: ∆ιάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός
όρων προµήθειας για τη µεταφορά νερού στην ΤΚ Κυπαρισσίου της
∆.Ε. Ζάρακα.
Στους Μολάους, σήµερα, την 22-07-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την 16967/21-07-2011
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαραµής Αντώνιος

2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
6. Μαρούσης Χαράλαµπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη
Γεώργιο.
Για το ανωτέρω θέµα ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις η πρόσκληση για σύγκλιση της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα µέλη της την ηµέρα της συνεδρίασης ,και πριν από
την συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
Έτσι το θέµα που έχει προκύψει , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου ότι
πρέπει να συζητηθεί άµεσα, για αυτό σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση και αφορά
τη ν προµήθεια υλικών και την τοποθέτησή τους για τη µεταφορά νερού στην ΤΚ
Κυπαρισσίου της ∆Ε Ζάρακα.
Κάνοντας µια αναδροµή να σας αναφέρω ότι η µεταφορά νερού
πραγµατοποιούταν µε πλοίο και τώρα είναι αδύνατη αλλά και ασύµφορη η µεταφορά
λόγω υπερβολικού κόστους και έλλειψης υδροφόρου πλοίου. Βρισκόµαστε εν µέσω
της καλοκαιρινής περιόδου και της αύξησης της τουριστικής κίνησης και επιπλέον
παρουσιάζεται µείωση της παραγωγής νερού από τις πηγές µε αποτέλεσµα η Τοπ.
Κοινότητα Κυπαρισσίου να χρειάζεται άµεσα ποσότητα νερού ικανή να καλύψει τις
ανάγκες της.
Με δεδοµένο ότι η ύδρευση Ζάρακα ως έργο ολοκληρώθηκε και τροφοδοτεί τις
δεξαµενές της Τ.Κ. Χάρακα είναι δυνατόν άµεσα και προσωρινά να µεταφερθεί νερό
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στη δεξαµενή της ΤΚ Κυπαρισσίου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που
αφορούν το έργο της επέκτασης του αγωγού στο Κυπαρίσσι.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέµα να
συζητηθεί ως κατεπείγον και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά :
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόµενο του θέµατος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος , ως κατεπείγον .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγµή που η Ο.Ε
αποφάσισε οµόφωνα ότι το εν λόγω θέµα είναι
κατεπείγον , πρέπει να αποφασίσει για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας και έθεσε
υπόψη των µελών:
Ο δήµος έχει ανάγκη από την προµήθεια της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 25-6414.001 µε τίτλο
Μεταφορά νερού για την ΤΚ Κυπαρισσίου προβλέπεται πίστωση ύψους 50.000,00
ευρώ και για την εν λόγω δαπάνη έχει νοµίµως αναληφθεί πίστωση 31.000€.
Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για τη διάθεση της πίστωσης, την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προµήθειας και τον καθορισµό
των όρων.
Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 4 του 2286/95
2) τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ
3) το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ
4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
5) Την από Ιουλίου 2011 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των κατωτέρω προµηθειών οι οποίες και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
2) Ψηφίζει πίστωση 31.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 του
προϋπολογισµού του έτους 2011.
3) Καθορίζει τους εξής όρους πρόχειρου διαγωνισµού:
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας
ισχύουν
Α) Οι διατάξεις:
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
3) του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών
του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)
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5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55
παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
7) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
Β) Την αριθ. 118/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.
Άρθρο 2
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι:
α Η διακήρυξη
β Προϋπολογισµός προσφοράς
γ Οι τεχνικές προδιαγραφές
δ Τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου
Άρθρο 3
Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στην έδρα του ∆ήµου Μονεµβασιάς τους Μολάους
την 29η Ιουλίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.µ. Μετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του
διαγωνισµού που έχει ορισθεί µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 4
∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8
ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισµοί
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
β) Οι αλλοδαποί:
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.
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 καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .
4.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισµοί:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους
τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης,
βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια ώρα 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 τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής
του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
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Επί πλέον και επί ποινή αποκλεισµού οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν τα
κάτωθι :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό
• ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατική τους δραστηριότητας
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών της
υποχρεώσεων της εν γένει προς τον ∆ηµόσιο Τοµέα
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
• Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη ενώ σε
περίπτωση που διαφωνεί να αναφέρει τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται
• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει τα
υπό προµήθεια είδη σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προµηθευτές πρέπει να προσκοµίσουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών, των

Άρθρο 5
Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών
1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές
τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα
παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο
θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη
διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο
που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση
του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά
µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 6
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο
καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
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ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
2)
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία
της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο
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.
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη.
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές.
Άρθρο 7
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν 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.
Άρθρο 8
Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από
αυτές.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

και

σε

περίπτωση

υποβολής

τους
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Άρθρο 9
Τιµή προσφοράς
1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή
δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον
διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται
υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά.
6)
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα
του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται
υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο
7)
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται
προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των µερών.

στην

συνολική

τιµή

του

8)
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Άρθρο 10
Υποβολή προσφορών
1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη
διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΟΣ: ΜΟΛΑΟΙ
Τ.Κ: 23052
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 29-07-2011 ηµεροµηνία και
11:00π.µ. ώρα, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των
προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού
από 10:00π.µ. ώρα µέχρι την 11:00π.µ. ώρα.
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Άρθρο 11
Εγγυήσεις
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
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2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που
επιτρέπεται να προσφερθεί.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος
µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του
∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 12
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών. Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από
την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 13
∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
1) Αποσφράγιση προσφορών
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και
παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορισθεί από
την υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το
αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο, και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε fax δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον προς της
ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
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2) Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η τιµή
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
- Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
-Η καλή φήµη , αξιοπιστία και εµπειρία του προµηθευτή
- Η ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού
- Η κατοχή του απαιτούµενου εξοπλισµού για την τοποθέτηση
-Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
-Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του
προµηθευτή.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης και της πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα
παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές
που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσµα.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές
που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές
και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή, τους όρους πληρωµής καθώς και
το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται,
κατατάσσονται σε δύο οµάδες, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε
οµάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισµα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε
100.
Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική
βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται
µέχρι βαθµούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων
των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι
βαθµούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της
διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η
µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση όλων των επί µέρους
στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον
συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανηγµένη, τιµή προσφοράς.
∆ηλαδή η βαθµολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων α΄
Οµάδας) Χ 70% + (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων β΄ Οµάδας) Χ 30% / τιµή
προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.
1.1

Α΄ΟΜΑ∆Α
Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

70%
30
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1.2
1.3
1.4

Η καλή φήµη, η αξιοπιστία και εµπειρία
του προµηθευτή
Η κατοχή του απαιτούµενου εξοπλισµού
για την τοποθέτηση
Η ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού

10

Σύνολο βαθµών οµάδας

50

5

5

2.
2.1

Β΄ΟΜΑ∆Α
Χρόνος παράδοσης

30

2.2

Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας
ή διατήρησης.
Εξυπηρέτηση (SERVICE) µετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια

10

Σύνολο βαθµών οµάδας

50

2.3

30%

10

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4.Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..
β.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 15
Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
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ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για
ποσότητα µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και
50% αντίστοιχα.
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή
ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
150 – 152 του Ν.3463/06
Άρθρο 16
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από
την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 17
Παραλαβή των υλικών
1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή .......
µέρες µετά την παράδοση των υλικών.
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά και η παρεχόµενη εργασία από την αρµόδια
επιτροπή.
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο 30 ηµερών από την παράδοση των
υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του
ελέγχου στην επιτροπή.
Άρθρο 18
Τρόπος πληρωµής
1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 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 καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του
τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 19
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση Μολάοι Λακωνίας, Τηλέφωνο 2732360542 &
2732360572 (κ. Παπαγεωργίου και κ. Λιβανός αντίστοιχα) FAX 2732360556.
Άρθρο 20

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-Φ3Ο
12

∆ηµοσίευση
Η Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας του Νοµού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ∆ήµαρχος
Και µε ειδική εντολή
Κοντραφούρης Γεώργιος

όπως

