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Αίγιο, 3/5/2018
Αριθ. Πρωτ: 10598
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax,
γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος έχοντας υπόψη τις παρακάτω
ισχύουσες διατάξεις, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο
έντυπο προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα - ομάδα ειδών ή για το σύνολο των ειδών)
για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής
ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας», η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η προμήθεια αυτή προδιαγράφεται στη με αριθμό 54/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Άρθρο 1: Ισχύουσες διατάξεις – Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.
Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116
και 117.
2.
Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011)
Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
5.
Του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
6.
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Β΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7.
Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8.
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α΄/08-06-
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2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
9.
του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008)
10.
Της με αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Απόφασης
του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
11.
Όλων των σχετικών προς τα ανωτέρω διαταγμάτων, εγκυκλίων και νόμων,
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12. Την υπ’ αριθ. 54/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας για την «Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και
χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας»
13. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018, του οποίου η προμήθεια θα
βαρύνει τους κωδικούς 10-6673 (30.797,50 ευρώ), 10-6612 (6.452,06 ευρώ), 10-6613
(8.091,30 ευρώ), 60-6673.001 (4.000,00 ευρώ), 60-6612.001 (1.740,00 ευρώ) και 606613.001 (5.000,00 ευρώ) για τις ανάγκες της ανωτέρω προμήθειας.
14.
Tην υπ’ αριθ. 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις,
15.
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με ΑΑΥ 617,
618, 619, 620, 621 και 622/8-3-2018 και
16.
τους όρους της παρούσας
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
Άρθρο 2: Συνοπτική Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
1.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και
χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική
έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές της 54/2018 μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
2.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192320-0, 30125110-5, 30197630-1 και 30192700-8.
3.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 3: Αναθέτουσα Αρχή – Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Οδός: Πετμεζά 1 Αίγιο
Ταχ.Κωδ: 25100
Τηλ.: 2691061063 (εσωτ. 3) & 2691022978
fax:26910 22978
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Κανελλής & Αικατερίνη Τρίτσα.
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E-mail: prom@aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL632
Ιστοσελίδα: www.aigialeia.gov.gr
Είδος αναθέτουσας αρχής: Η αναθέτουσα αρχή είναι Δήμος και ανήκει στις μη κεντρικές
αναθέτουσες αρχές.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η διεύθυνση και
ρύθμιση όλων των τοπικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της
εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και
της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, οδός
Νικολάου Πλαστήρα 11, Αίγιο την 17/5/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος
διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και ορίζεται η 17/5/2018 ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης τους, η οποία
διενεργείται δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών
διαγωνισμών.
Άρθρο 4: Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Η προμέτρηση - ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική έκθεση
ε) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου
στ) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).
Άρθρο 5: Λήψη πληροφοριών - Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aigialeia.gov.gr.
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ και το τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 26910 61063 (εσωτ.3) και 26910 22978 αντίστοιχα.
Άρθρο 6: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.080,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 45.226,50 ευρώ, ΦΠΑ: 10.854,36 ευρώ), ενώ τα επί μέρους
τμήματα - ομάδες και η εκτιμώμενη αξία τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα
& συσκευές fax (με ΦΠΑ 24%)
Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου
(με ΦΠΑ 24%)
Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
(με ΦΠΑ 24%)

34.797,50 ευρώ
8.192,06 ευρώ
13.091,30 ευρώ
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Θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018:

ΚΑ 10-6673 ποσού 30.797,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax.

ΚΑ 60-6673.001 ποσού 4.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax.

KA 10-6612 ποσού 6.452,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
γραφική ύλη και είδη γραφείου.

KA 60-6612.001 ποσού 1.740,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
γραφική ύλη και είδη γραφείου.

ΚΑ 10-6613 ποσού 8.091,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
χαρτί μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

ΚΑ 60-6613.001 ποσού 5.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
χαρτί μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για συγκεκριμένα τμήματα – ομάδες, είτε για το σύνολο
του αντικειμένου της σύμβασης.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και από ΕΣΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Άρθρο 7: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα - ομάδα ειδών ή για το σύνολο των
ειδών).
Άρθρο 8: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας
προμήθειας, δηλαδή στην εμπορία αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και
συσκευές fax, γραφικής ύλης και χαρτιού μηχανογράφησης και που είναι εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς – Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
2.1) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο
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του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση
οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής και υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν.1599/1986, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Δεν υπάρχει εις βάρος του πρόσωπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,

δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,

απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σ. 48),

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
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επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ. είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται
από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
δ. δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ε. δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
στ. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή αδίκημα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο
του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
ζ. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
η. είναι σε θέση κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή και χωρίς καθυστέρηση
να προσκομίσει τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εφόσον του ζητηθεί προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για πέντε χρόνια η συμμετοχή του σε
διαγωνισμούς του Δήμου Αιγιαλείας και από όλες τις Δ.Ε.Κ.Ο.
2.2) Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά
της προσφοράς τους τις παρακάτω δηλώσεις:



Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη στις αποθήκες του Δήμου.

Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε
αρμόδια αρχή για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις αποθήκες του Δήμου.

Υπεύθυνη δήλωση χρόνου εγγύησης και του χρόνου ισχύος της προσφοράς (σύμφωνα με τα
άρθρα 13 και 21 της παρούσης).

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (πχ
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016) και ότι ασκούν νόμιμα
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

18PROC003038014 2018-05-04
2.3) Ο προμηθευτής των αναλωσίμων απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό για την εφαρμογή
συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και ταυτόχρονα
πιστοποιητικό για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 14001:2004. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά απαιτείται να είναι σε ισχύ και να έχουν
εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.).
2.4) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα όταν είναι νομικό πρόσωπο (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, τα πρόσωπα που
δεσμεύουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία των μελών του διοικητικού οργάνου. Επίσης παραστατικό
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην
υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
3.
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και στην τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές
της 54/2018 μελέτης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας
διακήρυξης, της μελέτης συνολικά και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τα υλικά
που πρόκειται να προμηθεύσει στον Δήμο είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν
λόγω μελέτης. Επίσης ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχει
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, έντυπο οικονομικής προσφοράς της 54/2018
μελέτης. Ο φάκελος αυτός πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κλεισμένος με τρόπο που δε
μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Άρθρο 10: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, είτε με κατάθεση
τους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή, είτε με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 3 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προσφορά του «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τ.Κ., Πόλη, τηλέφωνο,
fax & e-mail)»
Προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών
Φάκελος προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού
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μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας»
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Αριθμός διακήρυξης: 10598/2018
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:17/5/2018
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.
Άρθρο 11: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών - Λόγοι απόρριψης προσφορών
1.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, που
κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α`188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
2.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Στην περίπτωση νομικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
3.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
4.
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Δεν πρέπει να έχουν
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτουν όρους, ή περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
5.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την
χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται
προκειμένου για προϊόντα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν μπορεί να
συμμετέχει ξεχωριστά και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή
είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας.
7.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
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καθώς και τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα - ομάδα.
8.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Αν υποβληθούν
τέτοιες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
10.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών και παρουσία αυτών
των οικονομικών φορέων.
11.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. Η μη
τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού
της αντίστοιχης προσφοράς. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή ελλείψεις ως
προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης και αυτές για τις οποίες ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, που
τυχόν ζητήθηκαν, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.
Άρθρο 12: Τιμή προσφοράς
1.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή αριθμητικώς ανά είδος, καθώς και αριθμητικώς
και ολογράφως τη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το είδος.
3.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίδεται ανά μονάδα στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της
54/2018 μελέτης και πρέπει να είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του
Ν.4412/2016.
4.
Η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει
σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την
πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
5.
Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως η δαπάνη για τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε τόπο που
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
6.
Για τα είδη που ο Δήμος δεν μπορεί να προβλέψει λόγω κάποιας ενδεχομένως νέας
προμήθειας και κατά συνέπεια δεν αναφέρονται στον ενδεικτικό πίνακα, ο ενδιαφερόμενος
προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι θα τα παρέχει με έκπτωση, σε σχέση με την μέση λιανική τιμή
αγοράς, το ποσοστό της οποίας θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην προσφορά.
7.
Εάν οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα και με τα άρθρα 88 και 89
Ν.4412/2016.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τη διάταξη
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας
διαγωνισμού, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης έως και έξι (6) μήνες, εφόσον ζητηθεί από
αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς
σύμβασης αυτής.

του
του
την
τον
της
της

Άρθρο 14: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
επιτροπή διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, με προειδοποίηση
λίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών επικοινωνεί εν
συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 10 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον
φάκελο προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της,
κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη
διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Για τυχόν προσφορές
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
β) Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους οικονομικούς φορείς υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικών προσφορών
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή διαγωνισμού και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους

18PROC003038014 2018-05-04
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία
πλήρης και οικονομικότερη.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 15: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Το δικαίωμα και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 8 και 9 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολής της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ.
του Ν.4412/2016. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών για έλεγχο και είναι τα εξής:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής, ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.2.1.α . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενημερότητα) για το άρθρο 9 παρ.2.1.β

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους
μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενημερότητα) και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση για το άρθρο
9 παρ.2.1.β

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής για το άρθρο 9
παρ.2.1.ζ
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφοι 2.1. α, β, γ και ε, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
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αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης για το άρθρο 9 παρ.2.1.γ. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄
του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα.

Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου για το άρθρο 9 παρ.2.1.δ

Για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ.2.1. ε και στ υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, ή ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να είναι και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, με εξαίρεση τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. Σε σχέση με τα απλά αντίγραφα
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β. του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Τέλος
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β. του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν.4250/2014.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν ακόμα
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας και η κατακύρωση
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γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 9, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας.
Άρθρο 16: Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της επιτροπής
επικυρώνονται με απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016. Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει
τη σύμβαση για το σύνολο της προμήθειας ή για το σύνολο των υλικών της κάθε ομάδας.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης του
άρθρου 17.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται και συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
2. Οι εγγυητικές επιστολές του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Αιγιαλείας),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
6. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο παράδοσης ή φόρτωσης κατά τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα,
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 19: Τόπος παραλαβής υλικών - Χρόνος παράδοσης
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Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τα εντεταλμένα
όργανα τού Δήμου Αιγιαλείας. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό
προμήθεια ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη, τμηματικά ή συνολικά ανάλογα
με τις ανάγκες των υπηρεσιών, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της
προμήθειας και εντός (12) δώδεκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των ειδών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/20016. Μετά από κάθε
προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας - πλην λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών
λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών –
ή παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 20: Παραλαβή ειδών
Η παραλαβή των διαφόρων ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
και θα πραγματοποιηθεί μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και μετά από την
διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του
Ν.4412/2016, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, οπότε και συντάσσεται
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ή κατά την χρησιμοποίηση τους,
καθώς επίσης σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης των μηχανημάτων λόγω κακής ποιότητας των
μελανιών η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών
ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ανωμαλιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
Άρθρο 21: Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
1. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα
υπό προμήθεια είδη ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας
και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά την κατασκευή
αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την
χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών
καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν
πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ο προμηθευτής
θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό
ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 22: Έκπτωση αναδόχου
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 203 και 206 του Ν.4412/2016
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/2016)
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη
σύμβαση ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 203
του Ν.4412/2016.
Επίσης αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Ο ανάδοχος μπορεί προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Άρθρο 23: Τρόπος πληρωμής
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Δήμο, για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: Κράτηση 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου και
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση σχετικών τιμολογίων και
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την
προσκόμιση και τον έλεγχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ.
Άρθρο 24: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου, σε μία τοπική εφημερίδα και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα
του (www.aigialeia.gov.gr).
Άρθρο 25: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ο ανάδοχος και η
αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αυτά του
Αιγίου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με τις υπ’αριθμ. 53/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος
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