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ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
2) της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ)
3) του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ.
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
4) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α)
5) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα
∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις»
6) της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ.
204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄βαθµ.»
7) της υπ’αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο
πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους,
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
8) της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010
µε την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς
ΦΠΑ.
9) της µε αρ. 302261/ΜΑ 5264/30-11-2011 έγκρισης του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας
µε τίτλο «Ανοικτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών
οργανώσεων στον τοµέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών
πυρκαγιών) στην Ελλάδα και Βουλγαρία», (ακρωνύµιο OUTLAND).
10) της σύµβασης που υπογράφηκε στις 17/2/2012 µεταξύ του ∆ηµάρχου Θέρµης και του
υπευθύνου της ∆ιαχειριστικής Αρχή
11) Την µε αριθ.504/2012 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Απόφαση περί έγκρισης εκτέλεσης της
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προµήθειας
12) της µε αριθµό 500/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάληψης υποχρέωσης
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
13) της µε αρ. 2911/2012 απόφαση ∆ηµάρχου περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης της
προµήθειας
14) της µε αρ. 520/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων
διακήρυξης,
15) της µε αριθµ. 34/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί δέσµευσης της σχετικής
πίστωσης στο ΚΑ Εξόδων 02.70.6162.301
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα µε το σχέδιο
της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανα πακέτο ειδών του
προϋπολογισµού της µελέτης για την ροµήθεια εξολισµού της µονάδας εκαίδευσης των
εθελοντικών οµάδων ολιτικής ροστασίας ∆ήµου Θέρµης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Ανοικτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών
οργανώσεων στον τοµέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών
πυρκαγιών) στην Ελλάδα και Βουλγαρία – OUTLAND».
Ο διαγωνισµός για την επιλογή του αναδόχου θα διενεργηθεί µε βάση του παρακάτω όρους :
Άρθρο 1° Αντικείµενο Προµήθειας
Το αντικείµενο του έργου αφορά την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού της µονάδας
εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµης.
Άρθρο 2° Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία που αποτελούν τα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού και τα οποία θα αποτελέσουν
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η παρούσα διακήρυξη
β) Η µελέτη
γ) Ο προϋπολογισµός της προµήθειας
δ) Το τιµολόγιο προσφοράς του προµηθευτή
Άρθρο 3° Τόος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Θέρµης στη 1 Απριλίου 2013, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 11:00π.µ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών.
Επισηµαίνεται ρητώς ότι προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και
ώρα ή χωρίς τη φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την προσφορά
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας, δεν θα γίνουν αποδεκτές και
θα απορριφθούν.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε
αυτός θα γίνει στις
Μαρτίου 2013, ηµέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.
Άρθρο 4° Προϋολογισµός ροµήθειας
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
17.994,90 ευρώ µε ΦΠΑ 23%, αναλυόµενος σε ποσό καθαρής δαπάνης 14.630,00 ευρώ και σε
Φ.Π.Α. 3.364,90ευρώ. Ο προϋπολογισµός ανα οµάδα είναι : οµάδα Α 5.700,00 € συν ΦΠΑ 23%
(1.311,00 €), οµαδα Β 6.950,00 συν ΦΠΑ 23% (1.598,5€ ), οµάδα Γ 1.980,00 συν ΦΠΑ 23% (
455,4 €). Η χρηµατοδότηση της προµήθειας γίνεται από τον µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό του οικονοµικού έτους
2013: Κ.Α. 02.70.6162.301.
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Άρθρο 5ο ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Ενώσεις προµηθευτών, µε την προυπόθεση ότι γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
και εφόσον ασκούν εµπορική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού.
Άρθρο 6° ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό
6.1 Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει, εί οινή
αοκλεισµού, τα εξής:
i. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, συνολικού ποσού για την οµάδα Α 350,60€, για την οµάδα
Β 427,00€, για την οµάδα Γ 121,30€ και πρέπει να έχουν ισχύ επί ένα µήνα µετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράµηνη ισχύ το ελάχιστο από την εποµένη της διενέργειας
του διαγωνισµού). Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στα Ελληνικά.
ii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι (α) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(Ι.Κ.Α.) και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσείς τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
iii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
iv. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται (α) ότι ο προµηθευτής έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχεται, (β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς
του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. και (γ) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
v. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών
συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει µε τα είδη της οµάδας/οµάδων που θα ορισθεί ως
ανάδοχος σύµφωνα µε την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται µε σαφήνεια ο χρόνος
παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι
µεγαλύτερη των 2 εργάσιµων ηµερών).
vi. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax στον οποίο θα
αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα των επιτροπών διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης των προσφορών. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρµόδιου για την
παραλαβή των αποστελλόµενων από την υπηρεσία εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία (fax).
6.2 Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συµµετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω:
i. Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό τους,
εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας,
όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι,
εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή µε ταυτόχρονη
προσκόµιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του
∆ιευθύνοντα Συµβούλου στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι
αυτό είναι σε ισχύ.
ii. Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή οποιαδήποτε
άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την νοµιµότητας της εκπροσώπησης ή της νόµιµης εξουσιοΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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δότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης.
(Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και
Ε.Ε.). Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο µαζί µε τα
προαναφερόµενα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.
iii. Εάν οι προµηθευτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη
της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.
6.3 Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να
εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη
µετάφραση στα Ελληνικά. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή
αντίγραφα
Άρθρο 8° Φάκελος ροσφοράς
8.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα τα ακόλουθα:
α. Προσφορά προς το ∆ήµο Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης για την : «Προµήθεια εξολισµού της
µονάδας εκαίδευσης των εθελοντικών οµάδων ολιτικής ροστασίας ∆ήµου Θέρµης»
β. Αριθµός της διακήρυξης.
γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.
Επισηµαίνεται ότο προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 6
της παρούσας διακήρυξης) καθώς και η εγγύση συµµετοχής, µε την σειρά που αυτά ζητούνται και
κατάλληλα δεµένα, θα τοποθετηθούν σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς
των, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής».
8.2 Τα ζητούµενα στοιχεία που αφορούν την Τεχνική προσφορά, µε την σειρά που αυτά ζητούνται
και κατάλληλα δεµένα, θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό κι αυτά τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει
πρόβληµα απώλειάς των, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
Με την τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει εί οινή αοκλεισµού να υποβάλλουν
πλήρη στοιχεία των υπό προµήθεια υλικών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ. 16/2012
µελέτη της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του ∆ήµου, καθώς και τις
πιστοποιήσεις ποιότητάς τους σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, εφόσον διαθέτουν, σε περίπτωση που
κάποιος διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει τις ανωτέρω πιστοποιήσεις για κάποια είδη της προσφοράς
του, τότε µπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα είδη της προσφοράς του είναι
κατασκευασµένα από υλικα τα οποία δεν είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και ότι πληρούν
όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς και οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ∆ήµος δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους εί οινή αοκλεισµού «∆ήλωση
Συµµόρφωσης CE» για τα υπό προµήθεια υλικά, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο,
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι
οικονοµικές προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι συνταγµένες στο έντυπο (τιµολόγιο)
προσφοράς της Υπηρεσίας. Όσοι καταθέσουν τις οικονοµικές προσφορές σε έντυπο που θα
παραχθεί από ηλεκτρονικό αρχείο που θα δοθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου θα
καταθέσουν επιπρόσθετα και Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο
έντυπο της οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς
περιγραφές ειδών και ποσοτήτων.
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8.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8.5. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
8.6.Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές-αντίγραφα. Η πρώτη σειρά θα περιέχει τα
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα επικυρωµένα από αρµόδια αρχή δικαιολογητικά και στοιχεία και η
δεύτερη σειρά φωτοαντίγραφά τους. Για κάθε σειρά θα υπάρχουν ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι
και υποφάκελοι.
8.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει
τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και
σφραγίζει αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
8.8 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους
8.9 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9ο

Τρόος διενέργειας του διαγωνισµού – Αξιολόγηση ροσφορών Ανακήρυξη µειοδότη
9.1. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό.
9.2. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δηµόσια στην
αποσφράγιση των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά
φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από το
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορίζεται από την πρόσκληση.
9.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στον διαγωνισµό,
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
9.4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο, ακόµη και αν το ίδιο είναι
αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των
διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
9.5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι
αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών παραµένουν σ' αυτό.
9.6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
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στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ανάδοχος της
ροµήθειας ανακηρύσσεται εκείνος ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (ανά οµάδα υλικών
της µελέτης).
9.7. Κατά την τελική επιλογή του αναδόχου και εφόσον το κριτήριο του παρόντος διαγωνισµού
είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται στην αξιολογική κρίση της Επιτροπής τα παρακάτω
στοιχεία:
-η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και των
τευχών τοτ διαγωνισµού
-ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε και
-η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοια ή παρεµφερή είδη.
9.8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο
µειοδότης.
Άρθρο 10° Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των υλικών. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την
προσωρινή παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προµήθειας.
Αποκλείεται αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή
πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η προσφορά µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 11° Χρόνος ισχύος ροσφορών
11.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την εποµένη
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.
11.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από
τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα τριών µηνών.
Άρθρο 12° Εγγύηση Συµµετοχής
Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό, για την οµάδα Α 350,60€, για την
οµάδα Β 427,00€, για την οµάδα Γ 121,30€.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
-την ηµεροµηνία έκδοσης.
-τον εκδότη.
-τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
-τον αριθµό της εγγύησης.
-το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
-την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
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-τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
--την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ από
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού
-ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
-ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου Θέρµης, που διενεργεί το διαγωνισµό
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
-ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
-ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Άρθρο 13ο Γλώσσα σύνταξης των ροσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα
έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε
ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα
και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας.
Άρθρο 14° Μερικές ροσφορές - Αντιροσφορές – Πλήθος ροσφορών
Οι διαγωνιζόµενοι επιτρέπεται να δώσουν προσφορά και ανά οµάδα (ή οµάδες) των υλικών της
προµήθειας
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Άρθρο 15° Ενστάσεις ρο της υογραφής της σύµβασης
15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην
αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και
την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
15.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους,
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 16ο Έξοδα - Κρατήσεις - Ειβαρύνσεις
Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55) σε ποσοστό 4%
β) Κράτηση υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ σε ποσοστό 1,5% και υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ σε ποσοστό 0,5%.
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γ) Η δαπάνη δηµοσίευσης, αρχικής ή και επαναληπτικών, των περιλήψεων διακήρυξης σε
εφηµερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46
του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή
της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄βαθµ.».
δ) Υπέρ ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 0,10%
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 17ο Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υογραφή της σύµβασης
17.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
-το είδος.
-την ποσότητα.
-την τιµή.
-τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.
-τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων τούτων.
-τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της
απόφασης αυτής είναι άκυρη.
-την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
17.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
17.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. και
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εάν σε κάποια χώρα δεν
εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου.
17.4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών ΟΤΑ.
17.5. Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α.
(ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 18ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης - Ρήτρες
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ δυο
(2) µηνών επιπλέον από την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Να απευθύνεται στον ∆. Θέρµης
δ) Τον αριθµό της εγγύησης.
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ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆. Θέρµης και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
ια) Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι :
Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής
καλής εκτέλεσης ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί:
Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα υλικά που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς
τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι
θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο
ελάττωµα.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
της συνολικής παραδοτέας ποσότητας των ειδών της προµήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα µπορεί να αποδεσµεύεται
σταδιακά, ανάλογα µε τις τµηµατικές παραδόσεις των ειδών της προµήθειας, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την τµηµατική αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
θα πρέπει απαραίτητα το οριστικό πρωτόκολλο του µέρους της προµήθειας που παραλήφθηκε, να
έχει εγκριθεί προηγούµενα και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να µην εξαντλήσει τις ποσότητες της ανάθεσης.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 19ο Υοβολή δειγµάτων
Εφ΄ όσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, κάθε διαγωνιζόµενος µαζί µε την προσφορά του
υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη δείγµατα των υλικών που προσφέρει. Η υποβολή των δειγµάτων
αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των προσφορών και η αποδοχή τους δεν
απαλλάσσει, σε καµία περίπτωση, τον προσφέροντα από την υποχρέωσή του να παραδώσει υλικά
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Άρθρο 20ο Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που έχει
συσταθεί µε την 22/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από µακροσκοπική εξέταση εντός
δέκα ηµερών από την παράδοση των υλικών.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και της προσφοράς.
Η παραλαβή θα πραγµατοποιείται από την παραπάνω επιτροπή, αφού αυτή βεβαιωθεί ότι τα προς
προµήθεια υλικά ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών, και είναι απολύτως σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου.
Τα είδη της προµήθειας θα παραλαµβάνονται µακροσκοπικό τρόπο από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής και στη συνέχεια θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής
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Άρθρο 21o ∆ιάρκεια της σύµβασης - Τόος & Χρόνος αράδοσης
Η σύµβαση προµήθειας θα έχει διάρκεια εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Επιπροσθέτως, ο χρόνος παράδοσης θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα
τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης παράδοσης της παρούσας προµήθειας, χωρίς αύξηση
των ποσοτήτων και κατόπιν έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπό τους αυτούς όρους και
συµφωνίες.
Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλουµένων
ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώµατος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει την υπηρεσία µέσα σε διάστηµα 2 εργάσιµων ηµερών
από το σχετικό αίτηµα του ∆ήµου (έγγραφη παραγγελία)
Όλα τα είδη θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφονται εάν δεν είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του
συµβατικού χρόνου µε δικό του µεταφορικό µέσο στους χώρους που θα υποδεικνύει ο ∆ήµος.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης µε µέριµνα,
µέσα και έξοδα του αναδόχου προµηθευτή.
Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τµηµατικής παράδοσης θα προσδιορίζεται από τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει τα υλικά τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και αφού ειδοποιήσει την υπηρεσία µία ηµέρα προ της
παράδοσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93
Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 22o Κήρυξη ροµηθευτή έκτωτου-κυρώσεις
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση ή για τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Ο προµηθευτής που δεν παραδίδει το υλικό εντός της προθεσµίας που ορίζει η παρούσα συγγραφή
και ο ΕΚΠΟΤΑ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Στον προµηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 23ο Τρόος ληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την παραλαβή και τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής κάθε τµηµατικής παράδοσης και κατόπιν
προσκόµισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου ή τιµολογίου-δελτίου αποστολής)
και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προµηθευτή όπως
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 της διακήρυξης. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός
ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του ∆ήµου
ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του
προηγουµένου εδαφίου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, παρ. 6).
Άρθρο 24° Χορήγηση ροκαταβολής
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
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Άρθρο 25ο Λήψη ληροφοριών - ∆ηµοσίευση
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης (2ο χλµ. Θέρµης - Τριαδίου). Αρµόδιοςι
υπάλληλοι οι κ.κ. Κολοκυθάς Αθανάσιος & Κυριάκης Μιχαήλ , τηλ 2310-478027, 2310-478029
FAX 2310-478039.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ.
11389/23-3-93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του
νοµού Θεσσαλονίκης. Η διακήρυξη και η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθούν και στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση –
∆ιακηρύξεις). Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί και σε εµφανές σηµείο του
∆ηµαρχείου της Θέρµης στο πίνακα ανακοινώσεων.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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1. Υόδειγµα Εγγυητικής Ειστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υ’ αριθµόν …….. για ΕΥΡΩ…………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…………………

(και

ολογράφως)

…………………

υπέρ

της

Εταιρείας………………,

οδός………………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε ερίτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………. , (2) ……………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την
συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………….. για την προµήθεια αντικειµένων µε
κωδικούς …………… σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………… ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή
σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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2. Υόδειγµα Εγγυητικής Ειστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υ’ αριθµόν …… για ΕΥΡΩ………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………… (και ολογράφως) ......………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
Εταιρείας…………, οδός………., αριθµός ……, ΤΚ…….. (ή σε ερίτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών
(1)……. , (2) …….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης
προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό ………. σύµβασης, που υπέγραψε
µαζί σας για την προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς ……… (αριθµός διακήρυξης ……/……) προς
κάλυψη αναγκών σχολικών µονάδων του ∆ήµου Θέρµης και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η
(1)
α/α

(2)
Περιγραφή Ειδών

(3)
Ποσότητα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

(4)
Μονάδα
Μέτρησης

(5)
Τιµή
Μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΠΑΚΕΤΟ Α΄
1

Γραφείο

2

Τεµάχιο

2

Καρέκλα Γραφείου

`2

Τεµάχιο

3

Καρέκλα Επισκέπτη

7

Τεµάχιο

4

Καρέκλα Σεµιναρίου

40

Τεµάχιο

5

Βιβλιοθήκη 2

2,00

Τεµάχιο

6

Ντουλάπι Γραφείου

1

Τεµάχιο

7

Βοηθητικό Τραπέζι

5

Τεµάχιο

8

Συρταριέρα

2

Τεµάχιο
Σύνολο
A
ΠΑΚΕΤΟ
Υ
ΦΠΑ23%
Γενικό
Σύνολο

ΠΑΚΕΤΟ Β΄
9

Επιτραπέζιος Η/Υ

2

Τεµάχιο

10

Φορητός Η/Υ

1

Τεµάχιο

11

UPS

2

Τεµάχιο

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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(6)
Συνολικός
προϋπολογισµό
ς (χωρίς ΦΠΑ)

12

Έγχρωµος εκτυπωτής Α3

1

Τεµάχιο

13

Video – projector

1

Τεµάχιο

14

Οθόνη Προβολής

1

Τεµάχιο

15

Φωτοαντιγραφικό 1

16

Ηχοσύστηµα

1

Τεµάχιο

17

Ηχητική εγκατάσταση

1

Τεµάχιο

18

Τηλεφωνική συσκευή

2

Τεµάχιο

Τεµάχιο

Σύνολο
Β΄ΠΑΚΕ
ΤΟΥ
ΦΠΑ
23%
Γενικό
Σύνολο

ΠΑΚΕΤΟ Γ΄

19

Καλάθι απορριµµάτων

4

Τεµάχιο

20

Ψυγείο

1

Τεµάχιο

21

Φαρµακείο

1

Τεµάχιο

22

Πίνακας

1

Τεµάχιο

23

Κλιµατιστικό

2

Τεµάχιο
Σύνολο
Γ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α, β,γ, µε ΦΠΑ

∆απάνη άνευ ΦΠΑ (ολογράφως)
………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………..
∆απάνη άνευ ΦΠΑ (αριθµητικώς) ………………………………………………….
ΦΠΑ 23% …………………………………………………………………………..
Συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ ………………………………………………………….
Ο Προσφέρων
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