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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Γ/νζη : ΠΔΣΜΔΕΑ 1
Πληπ. : Σπίηζα Αικαηεπίνη
Σηλ: 26910 22978
Fax: 2691022978
E-mail: prom@aigialeia.gov.gr
Αίγιο, 16 /5 /2017
Απιθ. Ππυη.: 15161
Απιθμ. Μελέηηρ : 17/2017
Ππομήθειαρ Διδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ ηος Γήμος Αιγιαλείαρ».
Πποϋπολογιζμόρ:

108.393,04€ με ΦΠΑ.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ
«Ππομήθειαρ ειδών Αηομικήρ Πποζηαζίαρ ηος Γήμος Αιγιαλείαρ ( γάλα ,γάνηια, μάζκερ
ανακλαζηικά γιλέκα κ.λ.π.)».
.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Πποκηπύζζει ανοικηό ηλεκηπονικό διαγυνιζμό για ηην «Ππομήθειαρ ειδών Αηομικήρ
Πποζηαζίαρ ηος Γήμος Αιγιαλείαρ ( γάλα ,γάνηια, μάζκερ ανακλαζηικά γιλέκα κ.λ.π.)».

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ ςτισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι τα
προςφερόμενα από αυτόν είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ.
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για
επιμζρουσ ομάδεσ των προσ προμικεια προϊόντων.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία, (ελάχιςτθ προκεςμία 22
θμζρεσ από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο
121περιπ. α) Ραράγραφοσ 1 του Ν.4412/2016).
Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι
(.pdf), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίςθσ κα παρζχεται
ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ μελζτθ και τα λοιπά τεφχθ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αιγιαλείασ www.aigialeia.gov.gr .
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ςτο ςφςτθμα ορίηεται θ 19 /5 /2017 θμζρα
Ραραςκευι και ϊρα 14:00μ.μ Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ ορίηεται θ 11 /6 /2017,
θμζρα Κυριακι και ϊρα 19:00 μμ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και

ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ
προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται
αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3
του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και ςτο άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16-10-2013 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλ. τθν 15 /6 /2017 από το αρμόδιο
ςυλλογικό όργανο, επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ εφαρμογισ που παρζχεται από το
διαδικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν υποβάλλονται
μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ).Τα υπόψθ
αιτιματα/ερωτιματα υποβάλλονται αποκλειςτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εντόσ των
προκεςμιϊν που κακορίηονται παραπάνω και κα απευκφνονται ςτθν Υπθρεςία που
διενεργεί το Διαγωνιςμό ι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε
ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί με τρόπο άλλο από τον ωσ άνω προδιαγεγραμμζνο.
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Τα ςτοιχεία των προσ προμικεια ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στο διαγωνιςμό μποροφν να υποβλθκοφν προςφορζσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ. Οι
προςφορζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα περιλαμβάνουν το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν
κάκε ομάδασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ διζπονται από
1.Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
2. Τισ διατάξεισ του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των
φορϊν του δθμοςίου ςτον Νομαρχιακό και τοπικό τφπου και άλλεσ διατάξεισ.
3. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α") « Σφςταςθ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων».
4. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ»
5. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειηοςπγίαρ ηος

Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζιών ςμβάζεων (ΔΗΓΗ).

6. Σον Νόμο 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.03.2014 « Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ –
καηαπγήζειρ ςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων .
7. Σο Νόμο 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016)« Γημόζιερ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και

Υπθρεςιϊν. (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
8. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Αϋ/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ

με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».

9. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/20102017-05-18
Φ.Ε.Κ 87 τ. Αϋ/07-06-2010
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«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ ».

10. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β’/11-10-2006) «Ραροχι μζςων
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο. Τ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».
11.Τθ με αρικμό 8/31-1-2011 Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ τθσ Ρ. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. και ιδίωσ το 14ο
άρκρο τθσ.
12.Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) «Τροποποίθςθ τθσ
υπ’ αρικμ. 53361/2-10-2006 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο. Τ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».
13.Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-08) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’
αρικμ. 53361/2-10-06 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παροχι μζςων ατομικισ
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο. Τ. Α. και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ».
14. Πταν θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια ι δεν αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο άρκρο ιςχφει ο Ν.
4412/2016
15.Το από 16/3/2017 πρωτογενζσ αίτθμα του Διμου Αιγιαλείασ με ΑΔΑΜ 17REQ005930632
16. Τθν με αρικ. 133/2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αιγιαλείασ που αφορά τθν
ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ.
17. Τθν με αρικμ. 92 /2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ
πραγματοποίθςθσ τθσ δαπάνθσ και θ ψιφιςθ πίςτωςθσ.
18. Τισ Αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με τουσ αντίςτοιχουσ ΑΔΑ που είναι καταχωρθμζνοι
ςτα λογιςτικά βιβλία του Διμου Αιγιαλείασ
19. Τθν με αρικμ. 108 /2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν
και οι όροι τθσ διακιρυξθσ.
20. Τθ με αρικμ. 17/2017 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτθ ςυνολικι
δαπάνθ ποςοφ των 108.393,04€ με ΦΡΑ. και κα χρθματοδοτθκεί από πόρουσ του Διμου και
του Νομικοφ Ρροςϊπου.
Α/Α
ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

CPV

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑ

35113400-3
15511000-3

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ
40.152,34€
68.240,70€

Τα ποςά που αναφζρονται ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ μελζτθσ δεν δεςμεφουν το Διμο
όςον αφορά ςτθ διάκεςι τουσ. Η διάκεςθ και κατανομι των αναφερόμενων ποςϊν ςτον
Ρροχπολογιςμό του Διμου Αιγιαλείασ, για τθν προμικεια των ειδϊν ατομικισ
προςταςίασ, είναι ενδεικτικι και κα γίνεται ςταδιακά και με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του
Διμου που κα προκφψουν και μόνο μζχρι εξάντλθςισ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνοδεφουν αυτι κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:

1.
2.
3.
4.

Η διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
Οι εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ
H 17/2017 μελζτθ
Η προςφορά του αναδόχου
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

4.1 τοιχεία ανακζτουςασ αρχισ
Η Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό τθσ ωσ άνω προμικειασ είναι ο Διμοσ Αιγιαλείασ
Ο.Τ.Α. που ζχει τα εξισ ςτοιχεία:
ΚΩΔΙΚΟ ΝUTS GR232
ΕΡΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΔΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 34
ΡΟΛΗ : ΑΙΓΙΟ
Α.Φ.Μ.: 997934121 Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΙΟΥ
Τθλ: 26910-22978,26910-21320
ΦΑΞ 26910 22978
ΕΜΑIL:prom@aigialeia.gov.gr,
ΓΙΚΣΤΑΚΟ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Γιαδικηςακή
πύλη
www.promitheus
.gov.gr
ηος
Δ..Ζ.ΓΖ.

Ημεπομηνία
Ημεπομηνία
ανάπηηζηρ
ηηρ ανάπηηζηρ
ηηρ
διακήπςξηρ
ζηη διακήπςξηρ ζηη
διαδικηςακή πύλη ηος διαδικηςακή πύλη
ΔΗΓΗ
ηος ΚΗΜΓΗ
19 /5 /2017
18 / 5 /2017

Ημεπομηνία
έναπξηρ
ςποβολήρ
πποζθοπών
19 / 5 /2017
Και
ώπα
14.00μ.μ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
11 / 6 /2017
και ώπα 19.00μ.μ

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ
Ρ1-2390/2013«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται , όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 12 και 13 τθσ
παροφςασ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1 Για τθν ανωτζρω προμικεια δεκτοί ςτο διαγωνιςμό γίνονται :
α. Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ
β. Οι ςυνεταιριςμοί και
γ. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, οι οποίεσ ζχουν ωσ
αντικείμενο εργαςιϊν τθν εμπορία και διακίνθςθ των υπό προμικεια προϊόντων κατά
περίπτωςθ.

δ. Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν
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Οι Φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από
πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα (Ε..Η.ΔΗ.. -Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν
κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ :
Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό
παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του
ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ :
• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που
αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXIS Net τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων
• εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.
• Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι

δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι
τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT!dentification Number) και
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα.
Εφόςον

γίνει

θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν
• Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και

ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι
πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι,(αρκρο
36,37 Ν.4412/2016), και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ
εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια
υπθρεςία.
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ ι θλεκτρονικά
μζςω

του ςυςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το
αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ
λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του

λογαριαςμοφ του.
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013).
Περιεχόμενο Ηλεκτρονικϊν Προςφορϊν :
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων, ςτο
ςφςτθμα θλεκτρονικισ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Διευκρίνθςθ: Σε ό,τι αφορά το ςφνολο των απαιτοφμενων για προςκόμιςθ εγγράφων και
αναφορικά με τθν επικφρωςθ των αντιγράφων αυτϊν, ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο
άρκρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι αφορά δε τθν/τισ Υπεφκυνθ/νεσ Διλωςθ/ςεισ
ιςχφουν ομοίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο3, του Ν4250/14.
Επίςθσ δεν αναγνωρίηεται και δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε
απόρριψθ τθσ προςφοράσ,

θ

εκ

παραδρομισ

υποβολι

δικαιολογθτικϊν

τθσ

οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο "Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι
Ρροςφορά". Ομοίωσ δεν αναγνωρίηεται και δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί
ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι
δικαιολογθτικοφ

τεχνικισ

προςφοράσ

ςτον

(υπο)φάκελο

"Οικονομικι

Ρροςφορά".
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο
διαγωνιςμό, υποβάλλονται από τον Υποψιφιο θλεκτρονικά, ςε μορφι αρχείου .pdf και
κατόπιν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι, κατά περίπτωςθ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Αυτά προςκομίηονται ςτο
Ρρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε
ςφραγιςμζνο

φάκελο,

διαχωριςμζνα

υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ

ςε

δφο (2)

ΞΕΧΩΙΣΤΟΥΣ ςφραγιςμζνουσ

«Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά

ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα οικονομικισ προςφοράσ»,
αντίςτοιχα. Ειδικότερα, οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ
άρκρου, υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Τα λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που αφενόσ
υποβάλλονται με τθν θλεκτρονικι προςφορά αλλά απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε

ζντυπθ
μορφι
ςτθν
Υπθρεςία
που
διενεργεί
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το

διαγωνιςμό,

εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ, είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που
δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά
ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία, ενδεικτικά
αναφζρονται: εγγυθτικζσ επιςτολζσ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ
ι άλλουσ φορείσ κλπ. Σε περίπτωςθ που τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, δεν
προςκομιςκοφν εντόσ

προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι

προςφορά του υποψιφιου δεν αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ.
Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται
ανωτζρω, κα υποβλθκοφν ςτο Διμο Αιγιαλείασ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο ενιαίο κυρίωσ
φάκελο, όπου ζξω απ' αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ..
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του Διμου Αιγιαλείασ
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ
δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ,
ο αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email).
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων
των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
Ενδεικτικά, ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τισ παρακάτω ενδείξεισ:

ΠΡΟΦΟΡΑ
Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Διμοσ Αιγιαλείασ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ No: ……………. .
Για τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια ειδϊν Ατομικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Αιγιαλείασ
Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ:
τοιχεία Αποςτολζα (Προςφζροντοσ):
• επωνυμία,
• διεφκυνςθ,
• αρικμόσ τθλεφϊνου,
• αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax),
• θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Η ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ -

ΝΑ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ.
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Τποβολι προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι ι/και ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ για το
διαγωνιςμό, δεν είναι αποδεκτι
Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ
μορφι (για τισ οποίεσ
προςφοράσ

ςτο

δεν

ςφςτθμα)

ζχει

πραγματοποιθκεί

κατάκεςθ

θλεκτρονικισ

δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ

τουσ.
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά, ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα
ςυμφζροντά τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ
«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα δφναται να λαμβάνουν
γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Από το ςφςτθμα παρζχεται θ ςχετικι
επιλογι

για

τθν

επιςιμανςθ

τθσ

εμπιςτευτικότθτασ

κατά

τθν

θλεκτρονικι επιςφναψθ των αρχείων ςτουσ υπο(φακζλουσ) τθσ προςφοράσ. Η Υπθρεςία δεν
αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά
απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ
ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ- διευκρινίςεισ ,ςχετικζσ με τα
ζγγραφα του διαγωνιςμοφ αυτζσ παρζχονται ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. Οι ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ αποςτζλλονται ι παραδίδονται το αργότερο τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά
τθ

λιψθ

τθσ

ςχετικισ

αίτθςθσ.

Σε

περιπτϊςεισ

κατά

τισ

οποίεσ

επείγοντεσ λόγοι κακιςτοφν τθν προκεςμία αυτι ανεφάρμοςτθ, τότε αυτι μπορεί να οριςκεί ςε
τζςςερισ (4) θμζρεσ, πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν υποβολι των
προςφορϊν
Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνα
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φζρουν ψθφιακι
υπογραφι.
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν
μόνο

-διευκρινίςεων

υποβάλλονται

από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα
από

αίτθςι

τουσ.

Τα

αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο

θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα που υποβάλλονται εκτόσ
των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. Ραρομοίωσ, δεν εξετάηονται τα αιτιματα που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
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Στον
(υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά»
υποβάλλονται θλεκτρονικά εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ
δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ Δθμοςίων Συμβάςεων. Συγκεκριμζνα ςτον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
7.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και
προςικοντοσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf
ςφμφωνα με το ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και λειτουργίεσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)., και ςφμφωνα με τθν παράγραφο β του άρκρου 93 του νόμου
4412/2016:
7.1.1. Η εγγυθτικι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάκε ενδιαφερόμενοσ είναι 2%
επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον ΦΠΑ τθσ ζκαςτθσ ομάδασ ςτθν οποία κα
υποβάλει προςφορά .τθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ κατακζςει προςφορά για
περιςςότερεσ από μία ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι που κα κατακζςει κα πρζπει
ακροιςτικά να καλφπτει τα ποςά των επιμζρουσ. Σα απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ
ςυμμετοχισ αναφζρονται ςτο Άρκρο 9 τθσ παροφςθσ.

7.1.2.Συποποιημζνο Ζντυπο Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α' 147) τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ςφμφωνα με τθν απόφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ
3698/16.11.2016 τεφχοσ Β') για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν. (Α'75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν
που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει:
Α) Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
1.ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,
2. δωροδοκία,
3.

απάτθ,

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
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5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ

ι χρθματοδότθςθ τθσ

τρομοκρατίασ,
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων,

7.για ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίηονται
ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ
βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε.και Ε.Ε.),τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των
ανωνφμων εταιρειϊν(Α.Ε.).
Β) κα δθλϊνει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Γ) κα δθλϊνει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Δ) κα δθλϊνει ότι δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε
ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ, ότι δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ οφτε ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ.
Ε) κα δθλϊνει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο κατά τουσ
όρουσ που κακορίηονται από τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ.

7.1.3. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν
διατάξεων και κείμενων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα
ότι θ προςφορά του ιςχφει για εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ςε χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ τθσ εκάςτοτε
παραγγελίασ, δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλφτεροσ από τον ηθτοφμενο ςτθ μελζτθ.

Πτι κα προβεί ςε αντικατάςταςθ των ειδϊν που τυχόν κα παρουςιάςουν ελαττϊματα δεν κα
πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθ ςχετικι μελζτθ κακϊσ τουσ χρόνουσ που
αναλαμβάνει να τα πραγματοποιιςει.
Πτι όλα τα υπό προμικεια είδθ είναι Αϋ ποιότθτασ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των
αντιςτοίχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ.
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7.1.4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86 ζηην οποία θα δηλώνεηαι:
α)Η χϊρα προζλευςθσ και παραγωγισ των προςφερομζνων ειδϊν

β)Το εργοςτάςιο το οποίο κα παραςκευάςει τα προςφερόμενα είδθ, (εφόςον φυςικά δεν τα
παράγει ο ίδιοσ) ι τον παραγωγό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ του.
γ)Πταν οι προςφζροντεσ δεν παράγουν τα προςφερόμενα είδθ, μερικά ι ολικά, ςε δικό
τουσ εργοςτάςιο, εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων που πρζπει να δθλϊνονται ςτθν
προςφορά, υποχρεοφνται να επιςυνάψουν ςε αυτι και υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου
εκπροςϊπου του εργοςταςίου όπου κα παραχκοφν τα είδθ, με τθν οποία κα δθλϊνει ότι
αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ
ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδει τθν υπεφκυνθ διλωςθ.
δ) θ αποςτολι δειγμάτων (όπωσ ορίηεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ “Δείγματα”).
7.1.5. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνονται οι ομάδεσ ι θ ομάδα των
ειδϊν για τα οποία ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό.
7.1.6. Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ
τα παρακάτω ςτοιχεία :
 Συμπλθρωμζνο το ςυνθμμζνο ερωτθματολόγιο
 Υπεφκυνθ διλωςθ χρόνου παράδοςθσ
 Υπεφκυνθ διλωςθ χρόνου ιςχφσ τθσ προςφοράσ.
7.1.7. Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ:
i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ,

τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
εταιρείασ.
ii. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε.
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει

επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ.
Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων
Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι
τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει
ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ
προςϊπου. Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα
εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει
εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ

φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί.
παραπάνω πιςτοποιθτικά ι
ζγγραφα ι νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ
παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα ιςχφοντα ςτθ
χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί
με Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα
αντιςτοιχίηει.
Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι
προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για
κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να
περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά,
όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί
από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
πρζπει ,επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ.
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να
εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναν τα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να
υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η
δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ
εξετάηεται από το Διμο Αιγιαλείασ , θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο
Διμοσ Αιγιαλείασ αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να
εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν
αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ
διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγιαλείασ
Διευκρινίηεται ότι ιςχφουν τα εξισ για τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ:
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Αν ςε κάποια χϊρα
δεν εκδίδονται τα

i. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, όπου αυτζσ απαιτοφνται, δεν είναι υποχρεωτικό να

φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει
να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).
ii. Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ

ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν
εταιρικι επωνυμία(ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
iii. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ
και εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι
επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).

iv. Οι δθλϊςεισ χρειάηεται οπωςδιποτε να ζχουν
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τα πλιρθ ςτοιχεία του

υπογράφοντοσ (ονοματεπϊνυμο, ονοματεπϊνυμα πατζρα και μθτζρασ, θμερομθνία και
τόπο γζννθςθσ, αρικμό δελτίου ταυτότθτασ, τθλζφωνο, τόπο και διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ.),
ϊςτε να είναι ορκζσ και πλιρεισ ςε ςτοιχεία υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986.
7.1.8. Σεχνικι προςφορά
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά., υποβάλλεται θλεκτρονικά
θ Τεχνικι Ρροςφορά θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ,
το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Συγκεκριμζνα, θ τεχνικι προςφορά (επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο .pdf), προκειμζνου να
είναι άμεςα αξιολογιςιμθ, πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο, τθν τάξθ και τα
χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τησ 17/2017 μελζτησ
τθσ υπθρεςίασ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
7.1.9. Γείγμαηα ΜΑΠ
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα τεχνικά ςτοιχεία των
προςφερομζνων ειδϊν κακϊσ και θ ςυμμόρφωςθ τουσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κατά τθν
θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ οι διαγωνιηόμενοι επί ποινι αποκλειςμοφ (χωρίσ άλλθ
ειδοποίθςθ από τθν υπθρεςία) οφείλουν να επιδείξουν τα ΜΑΡ που προςφζρουν, όμοια με τα
προςφερόμενα μζςα ςε ςακοφλα ξεχωριςτά το κάκε είδοσ με αυτοκόλλθτο ταμπελάκι ςτο οποίο
να αναγράφεται ο προμθκευτισ ο αφξων αρικμόσ του είδουσ (ςφμφωνα με τθν μελζτθ) και οι
προδιαγραφζσ του προϊόντοσ.
Το είδοσ νιτςεράδεσ και τα υποδιματα εργαςίασ κα αξιολογθκοφν (ποινι αποκλειςμοφ)για τθν
ποιότθτα και τθν μθχανικι αντοχι από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ και από τον Τεχνικό
αςφαλείασ.
Για κάκε προσ προμικεια είδοσ, τα κατατεκζντα δείγματα του υποψθφίου που τελικά κα
αναλάβει τθν προμικειά του κα κρατοφνται και κα φυλάςςονται από το αρμόδιο όργανο μζχρι
τθν οριςτικι παραλαβι του, ο δε προμθκευτισ κα κλθκεί να προμθκεφςει το είδοσ αυτό
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
7.2. Κριτιρια επιλογισ
7.2.1.: Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ με
εγγραφι ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν
Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του
Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια
Οικονομικι Τπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΤ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ Οικονομικι Ρροςφορά περιλαμβάνεται θ οικονομικι

προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί
και να περιζχει, επί ποινι απορρίψεωσ, τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ oικovoμικά ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ. Συγκεκριμζνα:
α. Η προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά, θ
οποία πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ.
β. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (προβλεπόμενοι
φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, μεταφορικά ζξοδα, και άλλεσ ςχετικζσ δαπάνεσ) εκτόσ του
ΦΡΑ, ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Η ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λθφκεί υπόψθ για τθ
ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον
(υπό)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ
τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει
ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται
από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων
καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον, θ οικονομικι προςφορά δεν
ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
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Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν ςυνολικι τιμι που
προςφζρουν για κάκε ομάδα.
Ο ςυμμετζχων κα προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ

(προ Φ.Ρ.Α.) για κάκε

είδοσ(όπωσ ακριβϊσ ηθτείται από τθ διακιρυξθ) για τισ ςυγκεκριμζνεσ Ομάδεσ. Στθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι
προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει ωσ άκροιςμα (προ Φ.Ρ.Α) των επιμζρουσ τιμϊν
προςφοράσ για το ςφνολο των ποςοτιτων κάκε ομάδασ.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του
ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ
οικονομικισ προςφοράσ, ςε μορφι pdf. κακϊσ και το επιςυναπτόμενο ζντυπο
οικονομικισ προςφοράσ του Διμου, ςε μορφι pdf, ςτο οποίο κα αναγράφεται θ τιμι
μονάδοσ για κάκε είδοσ τθσ κάκε ομάδασ για τθν οποία ςυμμετζχει. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ μεταξφ του θλεκτρονικοφ παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ
οικονομικισ προςφοράσ και του ςυμπλθρωμζνου από τον προμθκευτι εντφπου
οικονομικισ προςφοράσ του Διμου, υπεριςχφει το παραγόμενο από το ςφςτθμα.
(Η προςφορά ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν προςφορά
ςτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Διμου Αιγιαλείασ )
Οι υποψήφιοι προμηθευτζσ να ζχουν υπόψη τουσ ότι μετά την παραγωγή του
οικονομικοφ αποτελζςματοσ από το ΕΗΔΗ υπάρχει περίπτωςη ανακολουθία ςε
μερικά είδη ωσ προσ το ιςχφον καθεςτϊσ του ΦΠΑ τουσ . ’ αυτή την περίπτωςη

λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποςό άνευ ΦΠΑ το οποίο όμωσ θα πρζπει να αποτυπϊνεται
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ςωςτά

ςτο

επιςυναπτόμενο

ζντυπο

οικονομικήσ

προςφοράσ.

Επιςθμαίνεται ότι:
> Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από

αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ
του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα .
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ, προςμετροφμενοσ από
τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ .
Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Διευκρινιςεισ που δίδονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου
κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ .
Μετά τθν κατάκεςθ προςφοράσ , επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφντα από αρμόδιο όργανο είτε
κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ , μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ
διευκρινιςεισ , οι οποίεσ παρζχονται , ςφμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ μόνο
εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το
αρμόδιο όργανο .
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν ατομικισ προςταςίασ ι κάκε μία
ομάδα χωριςτά και για τθν ςυνολικι ποςότθτα των ειδϊν τθσ εκάςτθσ ομάδασ.
Η παράλειψθ προςκόμιςθσ ζςτω και ενόσ από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι θ
μθ προςικουςα υποβολι τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και του
νόμου, ςυνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλειςμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνιςμό. Το
αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κακ' οιονδιποτε τρόπο ότι ο
διαγωνιηόμενοσ υπζβαλε υπεφκυνεσ δθλϊςεισ με αναλθκζσ ι ανακριβζσ περιεχόμενο.
Επιςθμαίνεται ότι θ μθ υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ από όλουσ τουσ
φορείσ, πλιττει τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ιςότθτασ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ για
τθν κατάρτιςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΓΓΤΖΔΗ
Α. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 72 παρ.1 εδαφ. α) του Ν. 4412/2016.
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά με
μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ

ςε ζντυπθ μορφι ( θ πρωτότυπθ) εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
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Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάκε ενδιαφερόμενοσ είναι
2% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον ΦΠΑ τθσ ζκαςτθσ ομάδασ ςτθν
οποία κα υποβάλει προςφορά.
Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ κατακζςει προςφορά για περιςςότερεσ από μία
ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι που κα κατακζςει κα πρζπει ακροιςτικά να καλφπτει τα
ποςά των επιμζρουσ ομάδων.
Οι κατωτζρω αναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του
Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Αϋ139) και
ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ
ποςοφ .
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που είναι γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Οι τίτλοι των ζντοκων γραμματίων ι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου γίνονται δεκτοί
ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.
Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ
ζνωςθσ και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν.
Αναλυτικότερα οι απαιτοφμενεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ τθσ ζκαςτθσ Ομάδασ
κακορίηονται ωσ εξισ:

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1η :ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ(ΡΟΤΥΗΜΟ)
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηων ηιμών ηος
αναλςηικού ηιμολογίος
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

32.380,92€
647,62€

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2η :ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ(ΓΑΛΑ)
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηων ηιμών ηος
αναλςηικού ηιμολογίος

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2%
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1.207,80€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

60.390,00€

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
-Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανεξάρτθτα από το όργανο που κα τθν εκδϊςει, πρζπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται ,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ.
-Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά
ςε μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ
του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να
κατακζςει προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ποςό
ίςο με το (πζντε) 5 επί τοισ % τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α (άρκρο 72
του Νόμου 4412/2016).
Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να
είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά το χρόνο που με
βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται ςτθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν,
κατά δφο (2) μινεσ.
Κατά τα λοιπά για τισ ανωτζρω εγγυιςεισ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 72 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΗΜΔ
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Το κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα

από οικονομικισ άποψθσ

προςφορά μόνο βάςει τιμισ και θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι-εσ που κα προςφζρει
τθν χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και με τθν προχπόκεςθ
ότι τα προςφερόμενα από αυτό είδθ

καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ

προμικειασ.
Πλεσ οι τιμζσ των προςφορϊν κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ , κα είναι
υποχρεωτικά ςε ευρϊ € και κα περιλαμβάνουν:
Πλεσ τισ επιβαρφνςεισ (φόρουσ, δαςμοφσ, μεταφορικά κλπ.), οι οποίεσ βαρφνουν εξ
ολοκλιρου τον προμθκευτι. Τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν
επίςθσ τον προμθκευτι. Οι τιμζσ δεν κα περιλαμβάνουν Φ.Ρ.Α.
Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ και θ
ςυνολικι τιμι απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορζσ που αναφζρονται ςε ςυνάλλαγμα ι ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν νοοφνται για παράδοςθ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπει θ διακιρυξθ ι θ τεχνικι προςφορά.
Από τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια το ποςό το οποίο
επιδιϊκει να λάβει ο προμθκευτισ, ο οποίοσ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για το εάν
προκφψουν παράγοντεσ (πλθν ςυνιςτϊντεσ ανωτζρα βία) τουσ οποίουσ δεν είχε
υπολογίςει. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να προβεί ςε καμία ςυμπλθρωματικι δαπάνθ.
Συνεπϊσ είναι απαράδεκτεσ ριτρεσ που εξαρτοφν το ποςό αυτό από μεταγενζςτερα
γεγονότα ι μετριςεισ αφοφ θ προςφορά είναι εξ οριςμοφ τθσ επιλογισ του προμθκευτι ο
οποίοσ και υποχρεοφται να ζχει προβεί ςε εκ των προτζρων μετριςεισ.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ προςμετροφμενοσ από

τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Καμία αλλαγι δεν δφναται να
γίνει λόγω αλλαγισ τθσ ιςοτιμίασ προσ τα ξζνα νομίςματα.
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ενόσ (1) ζτουσ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
3. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία πριν
από τθν λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν. Μετά τθ λιξθ του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του
διαγωνιςμοφ.
4. Ο ανάδοχοσ υπζρ του οποίου κα κατακυρωκεί θ προμικεια αποδζχεται με τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του για όςο
διαρκεί θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.

ΑΡΘΡΟ2017-05-18
12ο: ΔΝΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΤΓΔ
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Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου
τφπου pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι
αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 1% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
(ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016), το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι
pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.

ΑΡΘΡΟ 13ο:ΣΡΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Ζλεκηπονική Αποζθπάγιζη Πποζθοπών
1. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν

απαιτοφμενθ από το ςφςτθμα διαδικαςία, από το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα
ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ
(Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ –ΕΔΔ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
2.

Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τζςςερισ (4)

εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςε
θμερομθνία και ϊρα που κακορίηεται από τον Διμο Αιγιαλείασ, από

τα

αρμόδια

πιςτοποιθμζνα ςτο ςφςτθμα όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι ι τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ι τον υπάλλθλο ζχοντα κωδικό πρόςβαςθσ ςτο
ΕΣΗΔΗΣ, που κα ειςαγάγει τουσ κωδικοφσ παρουςία τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ.
3. Κατά

τθν

προαναφερόμενθ

θμερομθνία

θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά

γίνεται

Συμμετοχισ

αποςφράγιςθ
–

Τεχνικι

μόνο

των

Ρροςφορά». Οι

θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω
των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα
γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν
αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ

των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ
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ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που
αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων
«Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ
αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που
αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ- ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

14.1 Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ
των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των
τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω
υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ
δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ
τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία .
δ) Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι1 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον

1

Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016

τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ2.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του
ΕΣΗΔΗΣ3.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςθσ.
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14.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ4
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι(20)
θμερϊν 5 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ
του. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν
με
i το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (λόγοι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ,

2
3

4
5

Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016

Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ,
εντόσ του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα
τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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14.3 Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ
Απόςπαςµα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριµινου, από το
οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθµα ςχετικό µε τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελµατικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςµα ποινικοφ
µθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει ςε
θλεκτρονικό αρχείο ςε µορφι .pdf τισ αναφερόµενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Ριςτοποιθτικό αρµόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυµβιβαςµό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυµβιβαςµοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςµϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθµερότθτεσ)
τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ
προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιµεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ
οργανιςµοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ. Από τα περιεχόμενα
των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε
να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν
καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιµεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι
ενθµερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά
κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμα τουσ
προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο επιμελθτιριο ι
ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωςθ ( δεν αφορά
ςυνεταιριςμοφσ).

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάςθ τθν ιςχφουςα νοµοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθµζνοι, από τθν οποία
και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

17PROC006199723 2017-05-18

Τα νοµικά πρόςωπα, θµεδαπά ι αλλοδαπά προςκοµίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά,
εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ µθτρϊου, µε τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ:
Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςµϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθµερότθτεσ), από
τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιµεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςµοφσ κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να
προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά
είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Οι οµόρρυκµεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκοµίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςµϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα µζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ
προςωπικό.
Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκοµίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςµϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ µόνο για τα ομόρρυκμα µζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφµενο ςε
αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκοµίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςµϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφµενο ςε
αυτζσ προςωπικό.
Οι ανϊνυµεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκοµίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςµϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. ∆εν κα προςκοµίςουν αντίςτοιχα
πιςτοποιθτικά για τα µζλθ των Διοικθτικϊν Συµβουλίων τουσ.
Το απόςπαςµα ποινικοφ µθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα οµόρρυκµα µζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και
Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφµβουλο για τισ ανϊνυµεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου ςτουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του.
Η προςκόμιςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνεται ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με διαβιβαςτικό, ςτον οποίο κα αναγράφονται
ευκρινϊσ:
«Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»
Ρλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΑΝΔΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 34 ΑΙΓΙΟ
Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ Ρροκιρυξθσ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
14.4 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ
1.Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Διμοσ Αιγιαλείασ κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί
με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε
κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2.Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Διμοσ δεν τθν
κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, δθλαδι αυτά
που με υπεφκυνθ διλωςθ δεςμεφκθκε να προςκομίςει εφόςον ανακθρυχκεί προςωρινόσ
ανάδοχοσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
3. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο Διμοσ
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 105 παρ.4
Ν.4412/16)
4. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Διμου Αιγιαλείασ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα
ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
ΑΡΘΡΟ 16ο :ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ (ΑΠ’ ΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ)

Η διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται
για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν εάν, φςτερα από ανοικτι ι κλειςτι
διαδικαςία:
είτε
δεν
υποβλικθκε
καμία
προςφορά
ι
αίτθςθ
ςυμμετοχισ
- είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν είναι κατάλλθλθ,
- εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και
- με τθν προχπόκεςθ ότι διαβιβάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθν Επιτροπι μετά από αίτθμά τθσ.
Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία προςφορά όταν είναι άςχετθ με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί
προδιλωσ, χωρίσ να τροποποιθκεί ουςιαςτικά, να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία αίτθςθ ςυμμετοχισ όταν ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα
ςυντρζχει υποχρεωτικόσ ι δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 ι όταν αυτόσ
δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με
τα άρκρα 75, 76 και 77. (άρκρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016)
Ρροκειμζνου να διενεργθκεί θ προμικεια με διαδικαςία μζςω διαπραγμάτευςθσ ι με
απευκείασ ανάκεςθ απαιτείται απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου το οποίο επιλζγει και τον
προμθκευτι, αφοφ προθγθκεί γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ οργάνου. Η
απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται δεόντωσ, με ρθτι αναφορά ςτισ περιπτϊςεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου που οδιγθςαν ςτθν προςφυγι ςε αυτι τθ διαδικαςία.
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ΑΡΘΡΟ 17ο:ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και υπογράφεται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν
που τθν ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από το Διμο Αιγιαλείασ
κακϊσ και τισ τυχοφςεσ τροποποιιςεισ όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν
αποδεκτζσ. Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ:
Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Τισ προσ παροχι υπθρεςίεσ και τισ ποςότθτεσ αυτϊν.
Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν.
Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν προςφορά του αναδόχου.
Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.
Τον τρόπο παραλαβισ.
Τον τρόπο πλθρωμισ.
Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.
Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν.
Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ
Η ςφμβαςθ υπογράφεται για λογαριαςμό του Διμου από το Διμαρχο. Το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο
όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν:
α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν
επιβλθκεί τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα.
ΑΡΘΡΟ18ο:ΣΗΜΔ – ΠΛΖΡΩΜΖ -ΟΡΟΗ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
1. Για όλα τα είδθ κα δίνονται τιμζσ μονάδοσ, οι οποίεσ κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και

ολογράφωσ, και κα είναι υποχρεωτικά ςε ευρϊ €.
2. Η πλθρωμι τθσ αξίασ του είδουσ κα γίνεται με ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ
του κάκε φορζα ςτο όνομα του εκάςτοτε αναδόχου, βάςει τθσ από αυτιν αναλθφκείςασ
δαπάνθσ ςε βάροσ των οικείων κωδικϊν αρικμϊν του προχπολογιςμοφ των φορζων του
οικονομικοφ ζτουσ . Η καταβολι του τιμιματοσ κα γίνεται τμθματικά μετά από τθν ζκδοςθ
των ςχετικϊν τιμολογίων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ.
Οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παραδϊςουν τα είδθ ςτα ςθμεία που κα τουσ

υποδείξουν οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Αιγιαλείασ. Η μεταφορά και παράδοςθ των
ειδϊν κα γίνεται με δαπάνεσ του προμθκευτι και με δικά του ι μιςκωμζνα από αυτόν
μεταφορικά μζςα ι και ψυγεία, τα οποία πρζπει να είναι κακαρά και απολυμαςμζνα,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Η παράδοςθ των ποςοτιτων των ειδϊν κα γίνεται φςτερα από παραγγελία των αρμόδιων
υπθρεςιϊν, τθλεφωνικά ι μζςω τθλεομοιοτυπίασ, το αργότερο ςε πζντε θμζρεσ από αυτι τθσ
παραγγελίασ, ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια του Διμου Αιγιαλείασ.
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ειδϊν που αναγράφονται ςτον
ενδεικτικό προχπολογιςμό.
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ΑΡΘΡ Ο 19ο: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ - ΠΑΡΑΣΑΖ

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για περίπου 12μινεσ και τίκεται εν
κατόπιν τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ.
Η ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον:
α)είναι αποδεκτό και από τα δυο ςυμβαλλόμενα μζλθ
β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,
γ) το χρονικό διάςτθμα δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.

ιςχφ

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΝΟΜΩΝ

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ του Ν.4412/2016 και του Ν. 3463/2006

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΓΖΜΟΗΔΤΖ

Η περίλθψθ τθσ παροφςασ δθμοςιεφκθκε ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα
του Διμου Αιγιαλείασ : aigialeia.gov.gr.
Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να καταχωρθκεί ςτο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ
καταςτιματοσ και να δθμοςιευκεί ςτο «τεφχοσ διακθρφξεων δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και μια φορά ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία
εφθμερίδεσ:
Σε δφο (2) τοπικζσ εφθμερίδεσ θμεριςιεσ και μία (1) εβδομαδιαία
Σε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ και επιπλζον κα αναρτθκεί:
Στθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr.
Στον ιςτότοπο του ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
Στθν ιςτοςελίδα του Διμου Αιγιαλείασ.
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