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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Θέρµης νοµού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την µε αριθµό 310/2016
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προµήθειας υλικών β) την µε αριθµό
26/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε η ψήφιση σχετικών πιστώσεων
γ) την µε αριθµό 332/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε η έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες συντάχθηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
ενσωµατώθηκαν στην µελέτη µε α/α 21/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και η
έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού , προκηρύσσει δηµόσιο
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα
ειδών του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 21/2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ.
11389/93 Υ.Α. "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" , του Ν. 3852/2010, του Ν.4155/2013
και του Ν.4281/2014 για την προµήθεια «Λαµπτήρων & Ηλεκτρολογικού υλικού» σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης µε α/α 21/2016 και µε τους παρακάτω όρους.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από MICHAIL
KYRIAKIS
Ημερομηνία:
2016.08.05

Άρθρο 1°
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ)
β) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
γ) Του Ν. 3462006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ.
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
δ) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).
ε) 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».
στ) 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.».
ζ)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών
,Μεταφορών και ∆ικτύων.
η) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
θ)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
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ι)Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
ια)Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές
ρυθµίσεις».
ιβ)Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α78-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις »
ιγ)Του N.4403/2016(Κατάργηση των, από 1/7/2016, διατάξεων του Μέρους Β΄του ν.4281/2014
σχετικά µε τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, πλην των διατάξεων για
ΕΣΗ∆ΗΣ, ΚΗΜ∆ΗΣ και Εγγυήσεις)
Άρθρο 2°
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η ∆ιακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ο Προϋπολογισµός
ε) Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
Αρθρο 3°
Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 16/08/2016
και ώρα 08.00:00 π.µ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
02/09/2016 και ώρα 17:00:00 µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Άρθρο 4°
Προϋπολογισµός -Αντικείµενο προµήθειας
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 121.621,78€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% , ή
98.082,08€ χωρίς ΦΠΑ ,θα βαρύνει τον Κ.Α 02.20.6673.011(λαµπτήρες) µε το ποσό των
51.670,00€ για το 2016 και τον Κ.Α. 02.20.6673.012(ηλεκτρολογικό υλικό) µε το ποσό των
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35.030,00€ για το 2016. Το υπόλοιπο ποσό των 34.921,78€ θα βαρύνει το 2017 και
αντίστοιχα τον Κ. Α. 02.20.6673.011(λαµπτήρες) µε το ποσό των 21.074,29€ και τον Κ.Α.
02.20.6673.012(ηλεκτρολογικό υλικό) µε το ποσό των 13.847,49€ και θα χρηµατοδοτηθεί
από ίδιους πόρους.
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς στα σηµεία που θα υποδειχθούν από την
καθ ύλη αρµόδια υπηρεσία και τα οποία θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του δήµου Θέρµης.
Η διακήρυξη αφορά την προµήθεια λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού στα πλαίσια
συντήρησης των διαφόρων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ευθύνης του ∆ήµου Θέρµης
(δηµοτικά κτίρια, δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, πίνακες αντλιοστασίων υδρευτικών και αρδευτικών
γεωτρήσεων, κλπ.)
Οι ποσότητες των περιγραφόµενων ειδών της µελέτης, κατά την εκτέλεση της προµήθειας
µπορεί να µεταβάλλονται ανά σύµβαση, χωρίς να αυξάνεται το ποσό της αξίας της σύµβασης
που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο.
Ο ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων
ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν
απορροφηθεί από το ∆ήµο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο ∆ήµος να µην τις
απορροφήσει, χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην µελέτη
µε α/α 21/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αρθρο 5°
∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α,β,γ) ασκούν εµπορική ,βιοτεχνική ή βιοµηχανική δραστηριότητα
σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό :
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της
ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή
τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιουνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιουνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
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∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιουνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Αρθρο 6°
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα
µε το αρθ. 157 του 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/8-8-2014), το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
τα παρακάτω:
6.1

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11,η αξία της οποίας θα
ισούται µε το 2% της αξίας του προϋπολογισµού ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) για
τον οποίο συµµετέχει στο διαγωνισµό , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα την µήνα µετά λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράµηνη ισχύ από την καταληκτική ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής). Η εγγυητική επιστολή µπορεί να δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 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 µετάφραση τους στα Ελληνικά.
2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν.
3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών
συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει την ανάθεση για την οποία θα ορισθεί ως ανάδοχος
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την µελέτη µε α/α 21/2016.
4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης
του συµµετέχοντος, από διαγωνισµούς του δηµοσίου και νοµικών προσώπων αυτού (ΝΠ∆∆,
Ν.Π.Ι.∆.), οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ,των νοµικών προσώπων αυτών (ΝΠ∆∆, Ν.Π.Ι.∆.)
κ.λ.π.
Η ψηφιακή υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης θα φέρει ηµεροµηνία αυτή της ηλεκτρονικής
υποβολής της προσφοράς
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5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για το εάν ο διαγωνιζόµενος έχει υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Η ψηφιακή υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης θα φέρει ηµεροµηνία αυτή της ηλεκτρονικής
υποβολής της προσφοράς

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, ως προς το αν είναι συνεπής η επιχείρηση ως
προς την εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της
προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και των ΟΤΑ , καθώς και εάν αυτή έχει υποπέσει στο
παράπτωµα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία
Η ψηφιακή υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης θα φέρει ηµεροµηνία αυτή της ηλεκτρονικής
υποβολής της προσφοράς

7. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax και
ηλεκτρονικής διεύθυνσης όπου θα µπορούν δυνητικά να αποστέλλονται ανακοινώσεις και τα
άλλα έγγραφα. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρµόδιου για την παραλαβή των
αποστελλόµενων από την υπηρεσία εγγράφων.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της
οικονοµικής προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές ειδών και
ποσότητες. Σε περίπτωση ασυµφωνίας σε ότι αφορά ποσότητες ή περιγραφές µεταξύ του
προϋπολογισµού και των εντύπων οικονοµικών προσφορών θα λαµβάνονται υπόψη τα
αναφερόµενα στον προϋπολογισµό και θα διορθώνεται από τον συµµετέχοντα το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς.
9. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης και
κατασκευής των υλικών που προσφέρονται .∆εν απαιτείται Υ.∆. σε περίπτωση που τα
προσφερόµενα προϊόντα είναι κοινοτικής προέλευσης.
10.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο, στο
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά ,τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και την
εµπορική ονοµασία των υλικών όπου αυτή υφίσταται.H δήλωση θα είναι αναλυτική ανά είδος,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης.
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν
διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για
την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος, από διαγωνισµούς των ο.τ.α.
και του ∆ηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή
ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των
ο.τ.α., και ισχύει κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
11. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε
δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση ύπαρξης εµπορικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα η προαναφερόµενη Υ.∆. µπορεί να
συντάσσεται και να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του εµπορικού αντιπροσώπου. Η
εµπορική αντιπροσώπευση πρέπει να αποδεικνύεται µε έγγραφο του κατασκευαστή.
Επίσης στην Υ.∆. κατά περίπτωση, πρέπει να αναγράφεται εάν στον αποδεχόµενο την εκτέλεση της
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προµήθειας έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των
ο.τ.α., που ισχύει κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Μετά την σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την
προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου.
12.Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται η οµάδα ή οι οµάδες του προϋπολογισµού για τις οποίες
κατατίθεται προσφορά.
13.Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνονται τα ταµεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης

εργοδοτών και εργαζοµένων.
14. Βεβαίωση συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) µε
Αριθµό Μητρώου Παραγωγού ή Εισαγωγέα ο οποίος θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων δεν έχει την υποχρέωση να είναι εγγεγραµµένος στο
Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχη Βεβαίωση και Αριθµό Μητρώου του
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα από τον οποίο προµηθεύεται.
H βεβαίωση συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) και ο
Αριθµός Μητρώου Παραγωγού ή Εισαγωγέα ζητούνται µόνο για τους λαµπτήρες (οµάδες
Α έως Γ της µελέτης µε α/α 21/2016) και για τις µπαταρίες (οµάδα E της µελέτης µε α/α
21/2016).

Όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της συµµετέχουσας επιχείρησης φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή και
δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τόσο για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
καθώς και για τυχόν έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
6.2
Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιρειών (όχι ατοµικών) απαιτούνται τα παρακάτω:
Για τις ανώνυµες εταιρίες, θα αναρτηθεί πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα
εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται και
υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου , στην οποία θα αναγράφονται τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ,η ιδιότητα του κάθε µέλους και ότι αυτό (το ∆.Σ.) είναι σε ισχύ.
Οι Ι.Κ.Ε. ,οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή
οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, για την νοµιµότητα της συµµετοχής τους πρέπει να
προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης (καταστατικό ή
τροποποίηση αυτού θεωρηµένο αρµοδίως).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης προµηθευτών κατατίθεται συµβολαιογραφική πράξη περί
εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς
6.3.
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου για ατοµικές επιχειρήσεις ,για διαχειριστές εταιριών καθώς και
για προέδρους και διευθύνοντες συµβούλους ανωνύµων εταιριών , έκδοσης εντός του τελευταίου
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τριµήνου, από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, από το
οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης εντός του τελευταίου
τριµήνου, από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από
το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία..
Τα ζητούµενα της παραγράφου 2 αφορούν µόνο ατοµικές επιχειρήσεις και όχι νόµιµους
εκπροσώπους εταιριών.
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
αν είναι ενήµεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης για όλους όσους εργάζονται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην επιχείρηση ,Κύριων
και Επικουρικών ταµείων ασφάλισης , καθώς και αν είναι ενήµεροι οι εργοδότες ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής στα ασφαλιστικά ταµεία που από το νόµο
είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν εισφορές και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
,κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
(2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα ζητούµενα της παραγράφου 3 αφορούν µόνο ατοµικές επιχειρήσεις και όχι νόµιµους
εκπροσώπους εταιριών εκτός της ασφαλιστικής ενηµερότητας των εργοδοτών.
4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών.
Τα ζητούµενα της παραγράφου 4 αφορούν µόνο ατοµικές επιχειρήσεις και όχι νόµιµους
εκπροσώπους εταιριών.
β. Οι Αλλοδαποί:
1 .Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την
καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από το οποίο προκύπτει
αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3)
του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής.
3.Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β ,εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου καθώς επίσης Πιστοποιητικό αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου, από την
καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από το οποίο να
προκύπτει αν τελούν υπό εκκαθάριση ή διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης
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δ. Συνεταιρισµοί:
1.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 2.Πιστοποιητικό αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2)
και (3) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1 .Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
6.4
∆ιευκρινήσεις επί των προηγουµένων παραγράφων του άρθρου 6
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση.
Σηµειώνεται ότι για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που
αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα
τους.
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 αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται κατά
περίπτωση, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα(σύµφωνα µε τον Ν.
4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14)
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων
ηµεδαπών ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο.
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων ,αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού υπό τη µορφή
φωτοαντίγραφου.
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από
την
ηλεκτρονική
υποβολή,
πλην
των
ΦΕΚ.
(Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Θέρµης Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1
,Θέρµη τηλ.2313-300700 , µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συµµετέχουσας
επιχείρησης υπογράφονται ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται σφραγίδα
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,ηµεροµηνία και υπογραφή σε φυσική µορφή.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή
και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τόσο για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
καθώς και για τυχόν έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
Τα αναφερόµενα για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για το σύνολο
της διακήρυξης
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία Πρωτόκολλο του
δήµου Θέρµης εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια προσκοµιζόµενα στοιχεία
ενδεικτικά αναφέρονται : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ.α. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό
Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 7°
Φάκελος προσφοράς
7.1. Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
όλα τα ζητούµενα από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρών άρθρο 7.2.
Στον υποφάκελο εγγράφονται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 και 7.2 της
παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά ζητούνται
7.2. Στον υποφάκελο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά σε ότι αφορά την
τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να αναρτήσουν :
Α)Υπεύθυνη ∆ήλωση (για όσους καταθέσουν προσφορά για τους λαµπτήρες,οµάδες Α εως
Γ) οπού θα δηλώνεται ότι:
-Τα προς προµήθεια υλικά πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης και φέρουν σήµανση
CE.
-Οι προσφερόµενοι λαµπτήρες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS (2002/95/CE
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& 2011/65/CE) περί περιορισµού χρήσης επικινδύνων ουσιών.
Β) ∆ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE (για όσους καταθέσουν προσφορά για
τους λαµπτήρες ,οµάδες Α εως Γ)
Γ) Υπεύθυνη δήλωση (για όσους καταθέσουν προσφορά για το ηλεκτρολογικό υλικό,
,οµάδες ∆ & Ε) οπού θα δηλώνεται ότι:
Τα προς προµήθεια υλικά πληρούν τις προδιαγραφές της µελέτης και ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των κατάλληλων προτύπων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αυτά
απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης µε α/α 21/2016.

Γλώσσα σύνταξης των παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική
H επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που
άπτονται των τεχνικών προσφορών
Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά αναρτώνται και αποστέλλονται κατά περίπτωση πρωτότυπα ή
ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα (συµφωνά µε τον Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14)
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα Σε
περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών ,αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Σε περίπτωση ανάρτησης ή και
κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού υπό τη µορφή
φωτοαντίγραφου.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Θέρµης Πλατεία ∆ηµοκρατίας
1,Θέρµη τηλ.2313-300700 , µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά).
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
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προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συµµετέχουσας
επιχείρησης υπογράφονται ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται η
σφραγίδα ,ηµεροµηνία και υπογραφή σε φυσική µορφή.
Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και
υπογραφή και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τόσο για τις Υπεύθυνες
∆ηλώσεις καθώς και για τυχόν έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
7.3.Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του προσφέροντα.

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί αναλυτικά στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία
Επί ποινή αποκλεισµού οι αναλυτικές οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στα
έντυπα οικονοµικής προσφοράς της Υπηρεσίας και θα αναρτάται το σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf.
7.4. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά 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.
7.5. 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.
7.6 ∆ιευκρινήσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν ζητούνται
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
7.7 Το σύνολο της επικοινωνίας ,η αποστολή και η λήψη εγγράφων θα πραγµατοποιείται µε
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ηλεκτρονικό τρόπο και θα είναι έγκυρη µόνο δια µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Άρθρο 8°
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Ανακήρυξη µειοδότη
8.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικές
προσφορές µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσα στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της
παρούσας διακήρυξης.
8.2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το
διαγωνισµό.
8.3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα
γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου
να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
8.4 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους
µόνο δια µέσου της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα, δια µέσου της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στους
συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες -οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
8.5 Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για
καθεµία εκ των πέντε (5) οµάδων τον προϋπολογισµού της µελέτης.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θέρµης
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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 9°
Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό
της µελέτης 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 ή την τοποθέτηση των υλικών αναλόγως της προµήθειας. Οι τιµές της προσφοράς
είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστική 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 χωρίς Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονοµικής
προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν την τιµή προσφοράς
(χωρίς ΦΠΑ).
Άρθρο 10°
Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την
καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και τον χρόνο που
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
10.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.3. 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 11°

Εγγύηση Συµµετοχής
Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται ,για την οµάδα Α το ποσό των 57,00€ (
2.850,00*2%) , για την οµάδα Β το ποσό των 1.061,30€ (53.064,75 *2%), για την οµάδα Γ το ποσό
των 55,00€ (2.750,00*2%) ,για την οµάδα ∆ το ποσό των 717,23€ (35.861,33*2%) και για την
οµάδα Ε το ποσό των 71,12€(3.556,00*2%).
Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες της µίας οµάδας µπορεί να κατατίθεται µία εγγυητική που
θα ισούται µε το ποσό που απαιτείται για τις επί µέρους οµάδες. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται προσφορά.
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.
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.
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ
από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
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 και χρόνο
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγυητική µπορεί να δίδεται και µε γραµµάτιο σύστασης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
Άρθρο 12°
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
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 από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια .
Άρθρο 13°
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές - Πλήθος προσφορών
Επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες του
προϋπολογισµού ,αλλά όχι για µέρος οµάδας.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .
Άρθρο 14°
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
14.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του
ΕΣΗ∆ΗΣ ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης
της διακήρυξης στον ελληνικό έντυπο τύπο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
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 από 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.
14.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόµενους λόγους,
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
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14.3 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο
12 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»], µέσω
του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011
(ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»
ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 15°
Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις
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)0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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.».Το κόστος δηµοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 1.200,00€ ανά δηµοσίευση .0 επιµερισµός των
εξόδων δηµοσίευσης γίνεται µε βάση τον προϋπολογισµό για τον οποίο δίνει προσφορά ο
ανάδοχος
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον ∆ήµο.
δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας των πληρωµών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.
Άρθρο 16°
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης- Υπογραφή της
Σύµβασης
16.1.Στον προµηθευτή στον οποίο

έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του
ΕΣΗ∆ΗΣ 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.
16.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
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ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
16.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ της ανακοίνωσης
κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
σύµφωνα µε το άρθρο 17 εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης .
16.4. 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 Ο.Τ.Α.
Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α.
(ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 17°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης –Ρήτρες
Πριν 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 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συνταγµένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το ∆ηµόσιο και να έχει ισχύ
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για τις οµάδες Α,Β,Γ &
Ε και δέκα µήνες (10) για την οµάδα ∆.
.
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.
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 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος 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.
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 της προσφοράς και ότι θα
είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο
ελάττωµα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή, την έγκριση αυτού από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εφόσον δεν υπάρχουν ταµειακές εκκρεµότητες του ανάδοχου προς
το ∆ήµο και έχουν σχέση µε την σχετική σε αυτόν ανάθεση.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης για τις οµάδες Α,Β,Γ & Ε θα υπέχει θέση εγγυητικής καλής
λειτουργίας έως την προσκόµιση της εγγυητικής καλής λειτουργίας.
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Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγυητική µπορεί να παρέχεται και µε τη µορφή γραµµατίου σύστασης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Άρθρο 18°
Υποβολή δειγµάτων
Κάθε διαγωνιζόµενος εφόσον του ζητηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
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 υποχρέωση του
να παραδώσει υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Άρθρο 19°
Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή των υλικών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρµόδιες Επιτροπές του ∆ήµου,
οριζόµενες κατά περίπτωση από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η προσωρινή παραλαβή γίνεται εντός δέκα ηµερών (10) από την παράδοση των υλικών µετά
από µακροσκοπικό έλεγχο.
Η οριστική παραλαβή διενεργείτε µετά την τελευταία προσωρινή παραλαβή ,πλέον δύο (2)
µηνών.
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης ή τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του χρόνου
µέχρι την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής , παρουσιαστεί έλλειψη
συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την
παραλαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε
την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος ή την
αντικατάσταση µε ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης .
Η προσωρινή παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνεται τµηµατικά από την οικεία
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης , η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια
απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιµων
ηµερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
των οριζόµενων από αυτήν προθεσµίες, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση
αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες
και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και της προσφοράς.
Άρθρο 20°
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών - ∆ιάρκεια σύµβασης ή συµβάσεων
Η σύµβαση προµήθειας θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για οκτώ (8)
µήνες.
Η παράδοση του υλικού θα γίνει τµηµατικά και αναλόγως των αναγκών του ∆ήµου.
Η µεταφορά θα γίνει µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή ,θα βαρύνει τον προµηθευτή και θα
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον επιβλέποντα που ορίζει η αρµόδια υπηρεσία που είναι και
υπεύθυνη για την εκτέλεση της προµήθειας.
Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες να έχει διαθέσιµο στο ή στα σηµεία που θα
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υποδεικνύει ο ∆ήµος , το ζητούµενο υλικό και πάντως εντός των διοικητικών ορίων αυτού. Η
παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο προµηθευτής οφείλει να έχει διαθέσιµα τα υλικά τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της
11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 21°
Ευθύνη αναδόχου, χρόνος εγγύησης, εγγυητική καλής λειτουργίας και διατήρησης
Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των
πωλουµένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος.
Στην περίπτωση παράδοσης ακαταλλήλου ή ελαττωµατικού υλικού, ο προµηθευτής
υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και
να µεταφέρει το ακατάλληλο ή ελαττωµατικό υλικό µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες ,αφορά τις
οµάδες Α,Β,Γ & Ε και ξεκινά από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής.
Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα
ή ακαταλληλότητα υλικού ,ο ∆ήµος δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση του ελαττώµατος
ή την αντικατάσταση του υλικού µε έξοδα του αναδόχου ή κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε
την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος.
Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και
διατήρησης των προσφεροµένων ειδών ,αξίας ισόποσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ,
διάρκειας δεκαπέντε (15) µηνών από τη σύνταξη του τελευταίου πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής. Η εγγυητική καλής λειτουργίας και διατήρησης επιστρέφεται µετά την παρέλευση του
χρόνου εγγύησης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από την πλευρά του ∆ήµου.
Η εγγυητική µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά.
Άρθρο 22°
Κήρυξη προµηθευτή ως έκπτωτου-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 όνοµα 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 εντός των προθεσµιών που ορίζει το άρθρο 20 της διακήρυξης, σε
εφαρµογή του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα 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 του ΕΚΠΟΤΑ. που
προβλέπονται στα άρθρα 33 και 35.
Σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών υλικών ή αντικατάστασης ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ
Για όσα δεν προβλέφθηκαν µε την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Αρθρο 23°
Τρόπος - χρόνος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή και τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης κάθε τµηµατικής παράδοσης
,κατόπιν προσκόµισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου ή τιµολογίου-δελτίου
αποστολής) και εφόσον έχουν καταβληθεί πριν την πρώτη πληρωµή οι δαπάνες δηµοσίευσης . Η
εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 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.
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Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36,
παρ. 6).
Αρθρο 24°
Χορήγηση προκαταβολής
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Αρθρο 25°
∆ηµοσίευση - Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού, µετά τη
δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ δηµοσίων συµβάσεων.
Η ∆ιακήρυξη θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr)
Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο την 11/08/2016.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αρ.
11389/23-3-93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες ,δύο (2)
ηµερήσιες τοπικές του νοµού Θεσσαλονίκης ,µια (1) εβδοµαδιαία τοπική του νοµού Θεσσαλονίκης
καθώς και στο Φ.Ε..Κ (τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων-∆.∆.Σ).
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή
αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει και δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα οι συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι οποίες είναι σχετικές µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Αρµόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ & Κολοκυθάς Αθανάσιος
,τηλ 2310-478027,2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλµ Θέρµης –Τριαδίου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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