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Αξηζ. Πξση: 13257
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΣΠΕ
ΘΕΜΑ: «Ππομήθεια αναλώζιμυν ςλικών για εκηςπυηέρ, θυηοηςπικά μησανήμαηα & fax,
γπαθικήρ ύληρ και ειδών γπαθείος και σαπηιού μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών
εκηςπώζευν για ηιρ ανάγκερ ηυν ςπηπεζιών ηος Δήμος Αιγιαλείαρ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Γήκαξρνο Αηγηαιείαο θ. Αζαλάζηνο Μ. Παλαγφπνπινο έρνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε εληαίν
έληππν πξνζθνξάο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ) γηα ηελ
«Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα & fax, γξαθηθήο χιεο θαη
εηδψλ γξαθείνπ θαη ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο», ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Η πξνκήζεηα απηή πξνδηαγξάθεηαη ζηε κε αξηζκφ 41/2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ε νπνία απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
Άπθπο 1: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο πξνκήζεηαο:
1. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
2. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ.
5. Σνπ N.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα"
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/Β΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ114/Α΄/08-06-2006) «Κχξσζε
ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα»
8. ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016.
9. Όισλ ησλ ζρεηηθψλ πξνο ηα αλσηέξσ δηαηαγκάησλ, εγθπθιίσλ θαη λφκσλ, έζησ θη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά πην πάλσ.
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10. Σελ ππ’ αξηζ. 41/2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη
Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο,
θσηνηππηθά κεραλήκαηα & fax, γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ θαη ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο
θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο»
11. Σνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο έηνπο 2017, πνπ ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 10-6673
(47.792,08 επξψ), 10-6612 (6.498,84 επξψ) θαη 10-6613 (5.689,74 επξψ) γηα ηηο αλάγθεο ηεο
αλσηέξσ πξνκήζεηαο.
12. ηελ ππ’ αξηζ. 65/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο δηαηέζεθε ε πίζησζε.
13. ηελ ππ’ αξηζ. 72/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 41/2017
κειέηε, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, θαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
14. ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή
πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α ΚΑ 10-6673 ΑΑΤ 812/21-3-2017 κε ΑΓΑ
ΧΠ5Χ6Υ-ΠΦΞ, ΚΑ 10-6612 κε ΑΑΤ 813/21-3-2017 κε ΑΓΑ 63ΗΧΧ6Υ-8ΞΒ θαη ΚΑ 10-6613 ΑΑΤ
814/21-3-2017 κε ΑΓΑ 64ΦΥΧ6Υ-1Λ1
15. ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο
Άπθπο 2: Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού
1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά
κεραλήκαηα & fax, γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ θαη ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ
εθηππψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη
ζηελ ηερληθή έθζεζε - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 41/2017 κειέηεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο παξνχζαο.
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άπθπο 3: Αναθέηοςζα Απσή – Υπόνορ και ηόπορ διαγυνιζμού
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αηγηαιείαο
Οδφο: Πεηκεδά 1 Αίγην
Σαρ.Κσδ: 25100
Σει.: 2691060951,2691022978
fax: 2691026742
E-mail: prom@aigialeia.gov.gr
Κσδηθφο NUTS: GR232
Ιζηνζειίδα: www.aigialeia.gov.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, νδφο Ν.
Πιαζηήξα 11, ηελ 15/5/2017 ημέπα Δεςηέπα και ώπα 11:00π.μ. ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινύλ
ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά (courier) ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: Κι. Οηθνλόκνπ θαη Επζπκίνπ Γάηνπ ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
Απηέο νη πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηελ Επηηξνπή ηελ εκέξα θαη ώξα
ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνύλ καδί κε απηέο πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.

Ώξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11.00 π.κ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπο, ε νπνία
δηελεξγείηαη δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.

17PROC006122825 2017-05-02

Άπθπο 4: ςμβαηικά ζηοισεία
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα αθφινπζα:
α) Η παξνχζα δηαθήξπμε
β) Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
δ) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ηερληθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο
ε) Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ζη) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 απφθαζε
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016).
Άπθπο 5: Λήτη πληποθοπιών - Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www. aigialeia.gov.gr.
Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ην ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο &
Σ.Π.Δ. ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο Σειέθσλα επηθνηλσλίαο : 26910 22978 & 26910 60951
Άπθπο 6: Πποϋπολογιζμόρ – Υπημαηοδόηηζη ηηρ ππομήθειαρ
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 48.371,50 επξψ, κε
Φ.Π.Α. ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 59.980,66 επξψ, ελψ νη επί κέξνπο θαηεγνξίεο - νκάδεο θαίλνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα
& ζπζθεπέο fax (κε ΦΠΑ 24%)
Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ
(κε ΦΠΑ 24%)
Πξνκήζεηα ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ
(κε ΦΠΑ 24%)

47.792,08 επξψ

CPV 30125110-5

6.498,84 επξψ

CPV 30192700-8

5.689,74 επξψ

CPV30197630-1

Θα βαξχλεη ηνπο εμήο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017:
ΚΑ 10-6673 πνζνχ 47.792,08 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) γηα αλαιψζηκα πιηθά γηα
εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο fax.
 KA 10-6612 πνζνχ 6.498,84 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) γηα γξαθηθή χιε θαη είδε
γξαθείνπ.
 ΚΑ 10-6613 πνζνχ 5.689,74 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) γηα ραξηί κεραλνγξάθεζεο
θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ.
Πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2017θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ.


Άπθπο 7: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ),
φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 8: Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη
ζπζθεπέο fax, γξαθηθήο χιεο θαη ραξηηνχ κεραλνγξάθεζεο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ Ν.4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη
λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ
έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο έλσζεο.
Άπθπο 9: Πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ – Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα
αθφινπζα:
2.1) Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ (θπζηθφ πξφζσπν ζε πεξίπησζε
αηνκηθήο επηρείξεζεο ή νη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο (ζηηο πεξηπηψζεηο Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ.) ή ν
δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζηελ πεξίπησζε Α.Δ.).
ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ
ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο θαη ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο
έλσζεο. Τπνβάιιεηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε

δσξνδνθία

απάηε

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
β. Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
γ. είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν θαηά ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο.
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δ. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
ε. δελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο.
ζη. είλαη ζε ζέζε θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε
λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ απνδεηθηηθά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί πξνο
απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, αλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο, αιιηψο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη απνθιείεηαη γηα πέληε ρξφληα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
δηαγσληζκνχο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη απφ φιεο ηηο Γ.Δ.Κ.Ο.
2.2) Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηηο παξαθάησ δειψζεηο:

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, ηεο κειέηεο ζπλνιηθά θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα πιηθά
πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν καο είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελ
ιφγσ κειέηεο.
Δπίζεο ηα ζηνηρεία πνπ έρεη αλαθέξεη αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ
ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ

Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη
ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ.

Τπεχζπλε δήισζε φηη ζα αλαιάβεη ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε
αξκφδηα αξρή γηα παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα
δειψλεη ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα είδε, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο
ηνπ θαη ην έηνο παξαγσγήο.

Τπεχζπλε δήισζε ρξφλνπ εγγχεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 13 θαη 21 ηεο παξνχζεο).

Τπεχζπλε φηη δελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν.2286/95
δειαδή δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ή
ησλ ΟΣΑ θαη φηη αζθεί λφκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
2.3) Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ αλαισζίκσλ ή ν πξνκεζεπηήο ηνπο απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ
ISO 9001:2008
2.4) Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε
Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ. θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ λφκηκα ηελ εηαηξεία θαηά
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ),
θαζψο θαη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Δπίζεο παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ηελ
ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο
κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
3. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ ηερληθή έθζεζε – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
41/2017 κειέηεο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.
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4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο 41/2017
κειέηεο.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

Άπθπο 10: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 3, είηε κε θαηάζεζε
ηνπο επί απνδείμεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, είηε κε θαηάζεζε ηνπο ζην πξσηφθνιιν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη
θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα
αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη
ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια
έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί
εγθαίξσο.
2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνζθνξά ηνπ «ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ (Δπσλπκία, Σαρ. Γ/λζε, Σ.Κ., Πφιε, Σει., fax
& e-mail)»
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ
Φάθεινο πξνζθνξάο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα
εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα & fax, γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ γξαθείνπ θαη ραξηηνχ
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο»
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αηγηαιείαο
Αξηζκφο δηαθήξπμεο: 13257/2017
Ηκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 15/5/2017
3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14.
Άπθπο 11: ύζηημα ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών - Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών
1.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο έγγξαθα ζα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5-10-1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν.1497/1984 (Α`188). Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία.
Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Δλεκεξσηηθά, ηερληθά θπιιάδηα κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε
γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
2.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
3.
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπν ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
4.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο.
5.
Πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα, αηξέζεηο, ή φξνπο ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο
επί ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξηθζνχλ.
6.
Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή ζέηνπλ φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
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7.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ
ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Σα παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
8.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
9.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαζψο
θαη ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά.
10.
Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ ή αληηπξνζθνξψλ. Αλ ππνβιεζνχλ
ηέηνηεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
11.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο.
12.
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
13.
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη
πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο
ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
απηνχ, κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
14.
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ
απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο
φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή
απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ
ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Άπθπο 12: Σιμή πποζθοπάρ
1.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδαο, ή δελ
δίδεηαη εληαία ηηκή ή θαηά είδνο ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
2.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή αξηζκεηηθψο αλά είδνο, θαζψο θαη αξηζκεηηθψο
θαη νινγξάθσο ηε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.
3.
Η ηηκή πξέπεη λα δίδεηαη ζην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αξηζκ. 41/2017 κειέηεο.
4.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο
θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
5.
Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ
ηηκψλ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
102 ηνπ Ν.4412/2016.
6.
Η ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη
ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα κε φηη
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
7.
ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ε δαπάλε
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γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζε ηφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
8.
Γηα ηα είδε πνπ ν Γήκνο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ιφγσ θάπνηαο ελδερνκέλσο λέαο
πξνκήζεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πίλαθα, ν ελδηαθεξφκελνο
πξνκεζεπηήο ζα δεζκεπηεί φηη ζα ηα παξέρεη κε έθπησζε, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ζηελ πξνζθνξά.
9.
Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, νη πξνζθνξέο ζα
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα
δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά γηα
ηνλ ιφγν ηεο ρακειήο ηηκήο.
Άπθπο 13: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη έμη (6) κήλεο, εθφζνλ
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ο αλάδνρνο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο ηεο
ζχκβαζεο απηήο.
Άπθπο 14: Παπαλαβή πποζθοπών – ηάδια αποζθπάγιζηρ αξιολόγηζηρ
1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα
πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα
ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε
ιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ επηθνηλσλεί ελ
ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ
ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν
θαη ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε
ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη
κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε
ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο
πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ
ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ
θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
β) Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3. Η
απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ
Ν.4412/2016.
2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ
επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η επηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθψλ πξνζθνξψλ
θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ
νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη
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ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί
ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ,
καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά
ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Άπθπο 15: Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ
δηαγσληζκψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016 εληφο
πξνζεζκίαο δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα
δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία
γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα έιεγρν θαη είλαη ηα εμήο:

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο.
Γηα ηα Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ
κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο ζπκκεηερνχζεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε αλψλπκεο
εηαηξείαο (Α.Δ.) ν πξφεδξνο θαη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.),
εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.), εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) νη δηαρεηξηζηέο απηψλ θαη ζε
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ν ίδηνο.

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη
ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα)

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή (αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα) θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ.

Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ απφ ην ΓΔΜΗ γηα λνκηθά πξφζσπα.

Πηζηνπνηεηηθά ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή δελ έρνπλ ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε
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αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζψο θαη
ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ
ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ αθφκα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
8 θαη 9 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα
ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Άπθπο 16: Καηακύπυζη – Ππόζκληζη για ςπογπαθή ζύμβαζηρ
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο
ή γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηεο θάζε νκάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106
ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο,
εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηώλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη
από ηηο απνθάζεηο αλαζηνιώλ επί απηώλ, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνύζαο κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο. Τα ζηνηρεία ειέγρνληαη από ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ θαη, εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη δελ
έρνπλ εθιείςεη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, θνηλνπνηείηαη ε
απόθαζε θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 17.
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε
δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
Γήκαξρν.
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
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Άπθπο 17: Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη,
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο.
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ
νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
4. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη
ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
5. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε
ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
6. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ
ρξφλν παξάδνζεο ή θφξησζεο θαηά ηξεηο (3) κήλεο.
Άπθπο 18: Ενζηάζειρ
Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε
(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία απνθαζίδεη,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ

17PROC006122825 2017-05-02

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άπθπο 19: Σόπορ παπαλαβήρ ςλικών - Υπόνορ παπάδοζηρ
Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηα εληεηαικέλα
φξγαλα ηνχ Γήκνπ Αηγηαιείαο. Ο πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επίζεο λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο & παξαιαβήο πξνκήζεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, άξζξν 206
παξ.6 ηνπ Ν.4412/20016.
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνκήζεηαο - πιελ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ
ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ –
ή παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 20: Παπαλαβή ειδών
Η παξαιαβή ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη κεηά απφ ηελ
δηελέξγεηα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ
Ν.4412/2016, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο, νπφηε θαη ζπληάζζεηαη
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί φηη παξνπζηάδνπλ απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ή θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο,
θαζψο επίζεο ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο βιάβεο ηνπ εθηππσηή ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ησλ
κειαληψλ ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ
ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αλσκαιηψλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα
αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα.
Ο Γήκνο κπνξεί λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα φιεο ηεο πνζφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κειέηεο ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ.
Άπθπο 21: Εγγύηζη
1. Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηεο
πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο,
απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή απηψλ, είηε ζηελ
εξγαζία θαηαζθεπήο θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαζνξίδεηαη ζηηο
πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα (1) ρξφλν
θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία.
2. Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξνπο) πιηθνχ απηφ ή ηκήκα ηνπ βξεζνχλ φηη δελ
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ν
πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην
αθαηάιιειν πιηθφ ή ηκήκα απηνχ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο
παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 22: Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηυηος
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν
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ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ
Ν.4412/2016
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
παξαηάζεσλ (άξζξν 203 παξ.1 Ν.4412/2016)
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε
φηαλ:
α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε
επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (άξζξν 203 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016)
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
β) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 74 θαη 203 ηνπ Ν.4412/2016)
Άπθπο 23: Σπόπορ πληπυμήρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΑΑΓΗΤ.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε εμφθιεζε ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε, ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016
Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε επξψ.
Άπθπο 24: Δημοζιόηηηα - Δαπάνερ δημοζίεςζηρ
Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
www.aigialeia.gov.gr.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη
αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
Άπθπο 25: Εθαπμοζηέο Δίκαιο – Επίλςζη διαθοπών
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε απφ ηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ
Ν.3463/2006.
Ο πξνκεζεπηήο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ζχκβαζεο.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ηνπ
Αηγίνπ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.

Ο Γήκαξρνο

Αζαλάζηνο Μ. Παλαγφπνπινο

