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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Γ/ΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ & ΣΠΕ
ΤΓΓΡΑΦΗ

«Ππομήθεια αναλώζιμυν ςλικών για
εκηςπυηέρ, θυηοηςπικά μησανήμαηα
& fax, γπαθικήρ ύληρ και ειδών
γπαθείος και σαπηιού
μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών
εκηςπώζευν για ηιρ ανάγκερ ηυν
ςπηπεζιών ηος Δήμος Αιγιαλείαρ»

ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Η παξνχζα ζπγγξαθή αθνξά ηελ «Ππομήθεια αναλώζιμυν ςλικών για εκηςπυηέρ, θυηοηςπικά
μησανήμαηα, fax, γπαθικήρ ύληρ και ειδών γπαθείος και σαπηιού μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών
εκηςπώζευν για ηιρ ανάγκερ ηυν ςπηπεζιών ηος Δήμος Αιγιαλείαρ», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
ζηελ ηερληθή έθζεζε – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Άπθπο 2ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1.
ηνπ Ν.3436/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»
2.
ηνπ N. 3731/08 (ΦΔΚ 263 Α/23-12-2008).
3.
ηνπ N.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Β/7-6-2010): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
4.
ηνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α/13-7-2010): Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν πξφγξακκα
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
5.
ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
6.
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»
7.
ηνπ N. 4412/2016 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
8.
Σσλ ζρεηηθψλ πξνο ηα αλσηέξσ, δηαηαγκάησλ, εγθπθιίσλ, λφκσλ, εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ
Άπθπο 3ο
Σπόπορ εκηέλεζηρ - ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο - ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ επί κέξνπο
δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ), κε έγγξαθεο θαη ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο
ζε εληαίν έληππν πξνζθνξάο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, νη δε
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Άπθπο 4ο
ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
2. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
3. Η ηερληθή έθζεζε – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
4. Η πξνκέηξεζε - ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
5. Σν έληππν πξνζθνξάο
6. Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο ΔΔΑΓΗΤ
(ΦΔΚ Β 3698/16-11-2016).

Άπθπο 5ο
Καηακύπυζη - Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ, ή γηα ην
ζχλνιν ησλ εηδψλ, εθφζνλ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή
κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαηαθχξσζεο θαη κεηά ηελ
έγγξαθε αλαθνίλσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 105, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην
Γήκν εληφο (12) δψδεθα εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο
θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Άπθπο 6ο
ύμβαζη
Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν
κέξε. Η ζχκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο ζπγγξαθήο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Άπθπο 7ο
Υπόνορ εγγύηζηρ
Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κεηξνχκελνο απφ ηεο
εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1 ρξφλν.
Άπθπο 8ο
Κςπώζειρ αναδόσος για εκππόθεζμη παπάδοζη - Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηυζη
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο αθφκα απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ ππάξμεη
αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ή δελ θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 203 θαη 206 ηνπ Ν.4412/2016.
Δπίζεο ε απφ κέξνπο ηνπ κεηνδφηε αζέηεζε - κε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο
ζπγγξαθήο, ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα
ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο πξνκήζεηαο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
Η έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή έρεη ζαλ ζπλέπεηα:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
β) Σελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα απνδεκηψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα θάζε δεκία, ζεηηθή ή απνζεηηθή,
ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηελ κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε φηαλ ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ
θνξηψζεθε, παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε ή
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, κπνξεί αθφκα λα
επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απνθιεηζκφο απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ
θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
74.
Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ή
θαθνηερλίεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα πιηθά - ραξηί ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο
πνηφηεηαο θαη ζπζθεπαζκέλα αλάινγα ρσξίο θζνξέο. Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ε ππεξεζία δχλαηαη
λα πξνβεί ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Άπθπο 9ο
Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο κε ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδηθή
πξφζθιεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ ζςνολικήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ συπίρ ηο ΦΠΑ. Παξέρεηαη δε κε
εγγπεηηθή επηζηνιή, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο χζηεξα απφ
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξνκήζεηα λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην είδνο πνπ
έρεη ππνζηεί θζνξά θαη ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Άπθπο 10ο
Παπάδοζη – παπαλαβή ςλικών
Σα αλαιψζηκα, ε γξαθηθή χιε θαη ην ραξηί κεραλνγξάθεζεο ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο
εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Η παξαιαβή ηνπο
ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά λφκν επηηξνπή. Ο Γήκνο κπνξεί λα κελ δεηήζεη ηελ πξνκήζεηα φιεο ηεο
πνζφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο θακία επηπιένλ
απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο Γήκνο κπνξεί λα εθηειέζεη νξηζκέλεο πξνκήζεηεο απνινγηζηηθά θαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα απμήζεη ή θαη λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ έσο 50%, εθ φζνλ πξνθχςνπλ αληίζηνηρεο
αλάγθεο. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε.
Η παξάδνζε - παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ή ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο
πξνκήζεηαο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηελ κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ θαηά ηελ παξαιαβή ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο
πξνζεζκίαο θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ην ζηάδην
παξαιαβήο ή θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο –
ζπζθεπήο, ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ησλ κειαληψλ ζα δεζκεχεηαη ν πξνκεζεπηήο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθά
ηνπ έμνδα (άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016) ή αθφκα θαη λα πξνρσξήζεη ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ρσξίο
θακία επηβάξπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ειαηησκαηηθά είδε παξαδίδνληαη θαη’
εμαθνινχζεζε (πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο) ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη
δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Καηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο
έιεγρνο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θάιπςεο ησλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο νξίδνληαη απφ ην ηξέρνλ
ηεχρνο. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο φηη θάπνηα απφ ηα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα
ειεγρζνχλ απφ ηελ ίδηα ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη ηνπο ηπρφλ άιινπο ειέγρνπο πνπ
γίλνληαη. Αλ θξηζεί απαξαίηεην ζα δνζνχλ ζηηο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ησλ αλαισζίκσλ δείγκαηα γηα έιεγρν
γλεζηφηεηαο ή/θαη αλάιπζεο ησλ πξαγκαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Σν νξηζηηθφ
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρσλ.
Άπθπο 11ο
Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν.
Άπθπο 12ο
Πληπυμή
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ηελ πξνζθφκηζε θαη ηνλ έιεγρν
ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4
ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
Άπθπο 13ο
ςμθυνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ - Σεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ
Η θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, πξνζπέθηνπο θαη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε, έρεη ζπληαρζεί κε βάζε
ηελ νηθνλνκηθφηεξε απφδνζε ζηελ ηηκή ησλ κειαληψλ. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Γηαθνξεηηθά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά ηεκάρηα
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ
παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη. Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή
πξνζθνξά. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φια ηα πξντφληα ηεο νκάδαο θαη λα

πξνζθέξεη ηηκέο γηα φια, γηα λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο παξαιείπνληαη πξντφληα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Άπθπο 14ο
Σιμέρ - Ιζσύρ πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ. Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε
πξνκεζεπηή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε
ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο
πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη
πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη έμη (6) κήλεο εθφζνλ δεηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Αίγιο, 6/3/2018
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