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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/06-07-2012
Αριθ.Αποφ. 167/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –∆ιάθεση πίστωσης -Καθορισµός
όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια και τοποθέτηση κερκίδας &
κιγκλιδωµάτων στο δηµοτικό στάδιο Νεάπολης.
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-07-2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18722/02-07-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Χαραµής Αντώνης

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος

Νοµίµως κληθέντες.

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη της ΟΕ ,ότι απαιτείται η προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής
κερκίδας & κιγκλιδωµάτων στο ∆ηµοτικό στάδιο Νεάπολης , µε τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στην αριθ. 71/2012 µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
46.740,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.).
Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:
α) Την περίπτωση δ΄ παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
β) Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και
τοποθέτησης µεταλλικής κερκίδας& κιγκλιδωµάτων στο ∆ηµοτικό Στάδιο Νεάπολης.
γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
ε) Την αριθµ. 154/2012 απόφαση του ∆ηµάρχου, περί της διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού και παραποµπής στην ΟΕ για λήψη απόφασης όσον αφορά την
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κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού και την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών
στ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 60.000,00€ ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος
Προµηθειών.
Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
ποσού 46.740.00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής
κερκίδας & κιγκλιδωµάτων στο ∆ηµοτικό Στάδιο Νεάπολης
Β. ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 46.740,00€ σε βάρος του Κ.Α 70/7135.003 του
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2012.
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
α. Της απόφασης 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. )
β. Του Νόµου 2286/1995 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων) όπως ισχύει
γ. Του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο κλπ., µε την επιφύλαξη των
τροποποιήσεων που έγιναν µεταγενέστερα.
Άρθρο 2
Συµβατικά στοιχεία
α. Η διακήρυξη
β. Προϋπολογισµός προσφοράς
γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 3
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ………….. στα γραφεία του ∆ήµου, µε ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών ………. και ώρα λήξης ………..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
τηλ. ……………. στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών,
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4
∆ικαιούµενη συµµετοχής
Α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
Β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ) συνεταιρισµοί
Άρθρο 5
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόµενα στα άρθρα 7 και 9 παρ. 2
του ΕΚΠΟΤΑ δικαιολογητικά ήτοι
Α) Οι Έλληνες πολίτες:
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1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 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) 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 υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Β) Οι αλλοδαποί :
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 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) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.
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 των εδαφίων (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 της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του
εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %.
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά τη υποβολή της προσφοράς
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται
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από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει
ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν συνηµµένα, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
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 διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 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. Όσα από τα δικαιολογητικά αυτά, εκτός της εγγυητικής
συµµετοχής, δεν υποβληθούν µε την προσφορά, µπορεί να γίνονται δεκτά εφόσον
υποβληθούν το αργότερο σε δύο (2) εργάσιµες ηµεροµηνίες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού
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
επικυρωµένα:
α. πιστοποιητικό CE και ISO, των υπό προµήθεια ειδών,
Άρθρο 6
Υποβολή και σύνταξη προσφορών
1. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην
ακόλουθη διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ………..
ΓΡΑΦΕΙΟ ……….
Οδός ………… Αριθµός ………….. Ταχ. Κωδικας ……..
Η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει ………… ώρα της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού

ΑΔΑ: Β41ΞΩΚ9-Ι2Θ

Η προθεσµία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή την 14.00 ώρα της ……… 2012.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού
µέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.
1.Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική
γλώσσα, σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό.
5. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα τεχνικά στοιχεία, της προσφοράς Τα
οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" .
β) Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου
γ) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
του 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
6.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει
αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν
αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, 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. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνετε αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς
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 έγγραφο.
Άρθρο 7
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό
διάστηµα ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ισο µε το
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προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού,
αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 8
∆ιευκρινήσεις – Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε
ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
Η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές
που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία
1. 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,
2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις 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.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης . Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα
(1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η ∆/ξη. Εγγύηση που
αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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 ΦΠΑ
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Άρθρο 11
Τιµές προσφορών
1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος
ελεύθερου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή
δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η
προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτη
Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
Για τη τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη η συµφωνία µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης , ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, η τιµή της
προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και τη τρέχουσα τιµή της αγοράς.
Άρθρο 13
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού για ποσότητα µεγαλύτερη ί µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό
µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα.
.
Άρθρο 14
Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, κατόπιν εντολής της
υπηρεσίας, σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης .
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Υπηρεσίας, µετά από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν έχει υποβληθεί έγκαιρα αίτηµα παράτασής
του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

Άρθρο 15
Χρόνος παραλαβής των υλικών
Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από
µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο …………. Ηµερών από τη παράδοση των
υλικών.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει σε χρόνο …………. Ηµερών από τη παράδοση των
υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
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αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του
ελέγχου στην επιτροπή.
Κατά την παράδοση της κερκίδας ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει µελέτη
στατικής και δυναµικής αντοχής.
Άρθρο 16
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε έναν από
τους παρακάτω τρόπους:
α.
Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
β
Ι. Μέχρι 50% της αξίας χωρίς ΦΠΑ µετά την υπογραφή της σύµβασης µε κατάθεση
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ
ΙΙ το 20% της αξίας χωρίς ΦΠΑ µετά την µακροσκοπική παραλαβή εάν προβλέπεται
και
ΙΙΙ το υπόλοιπο µε τον αναλογούντα στη συνολική αξία ΦΠΑ µετά την οριστική
παραλαβή του είδους.
Γ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ .
Εκτός από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής οι προσφέροντες µπορούν να
προτείνουν και άλλους πρόσθετους τρόπους. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αποδοχής ή όχι του προτεινόµενου αυτού τρόπου
πληρωµής.
Άρθρο 17
Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του και θα
δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες την έδρας του Νοµού .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

