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ΕΙ∆ΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο προµήθειας
Α. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού
ανυψωτικού µηχανήµατος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό κτίριο της ΣΚΥΠ
Β. Τα είδη, οι ποιότητες και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό και στην τεχνική έκθεση-προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανωτέρω προµήθεια των υλικών της παρούσας µελέτης ισχύουν:
1. Την Υ. Α. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απ. ΤΠ.Ε. 11389/93), ΦΕΚ 185Β’/93
2. Ν. 4281/2014 άρθρο 157.
3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4. Το Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη).
5. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178Α)
6. Το Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
7. Ν. 2362/95 άρθρο 83 Υ.Α. 35130/739/ΦΕΚ 1291Β’/2010
Α.∆.Α.Μ.: 16REQ004318982 2016-04-28
Άρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία παρατιθέµενα κατά σειρά
προτεραιότητας – ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας µεταξύ των αντιστοίχων όρων.
α. Η παρούσα Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε. Σ. Υ.).
β. Η τεχνική έκθεση-προδιαγραφές της µελέτης.
γ. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
Άρθρο 4ο
Παράδοση υλικών – εγγύηση συµµετοχής
Τα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα νοµοθεσία, να
φέρουν γνήσια σφραγίδα CE της Ε.Ε., θα πρέπει να περιέχονται τα πιστοποιητικά των επιµέρους
υλικών που αναφέρονται σε αυτές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση
σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Η παράδοση
θα γίνει στον χώρο της ΣΚΥΠ, επί της οδού Πειραιώς 95. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
προσκοµίσουν εγγύηση συµµετοχής 2% επί της συνολικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Άρθρο 5ο
Ποινική ρήτρα – προθεσµίες
Γενική προθεσµία αποπεράτωσης του αντικειµένου της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα τεσσάρων
(4) µηνών, αρχόµενης από της ηµεροµηνίας υπογραφής του συµφωνητικού.
Για κάθε µέρα και µέχρι δέκα πέντε (15) ηµερών υπέρβασης της τµηµατικής προµήθειας σύµφωνα
µε την έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας εξ υπαιτιότητος του προµηθευτού, αυτός θα καταβάλλει
αποζηµίωση στον ∆ήµο λόγω ποινικής ρήτρας πενήντα ευρώ (50,00) ηµερησίως η οποία
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διπλασιάζεται για κάθε επιπλέον των 15 ηµερών καθυστέρηση µετά την παρέλευση των οποίων οι
προµηθευτές κηρύσσονται έκπτωτοι, µε όλες τις εις βάρος τους επιπτώσεις και συνέπειες.
Οι λόγω υπερβάσεως προθεσµιών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόµενο
χρηµατικό ποσό του προµηθευτού.
Άρθρο 6ο
Κρατήσεις
α. Ο προµηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις 0.10% φόρος υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
β. Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 4%
γ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 7ο
Πληρωµές προµηθευτού
Οι πληρωµές του προµηθευτή θα γίνονται µε την προσκόµιση των αντιστοίχων τιµολογίων των
υλικών που έχουν προσκοµισθεί.
Άρθρο 8ο
Έλεγχος προσκοµιζόµενων υλικών
α. Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος αποζηµίωση για ζηµιές ή ατυχήµατα
που προκαλούνται από το προσωπικό του προµηθευτού και των µεταφορικών µέσων που
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής για την παράδοση του µηχανήµατος στις αποθήκες του ή στο
εργοτάξιο του ∆ήµου, του προµηθευτού εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνου αστικής και ποινικής ευθύνης για
τα ανωτέρω ατυχήµατα και φθορές.
β. Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, η Επιτροπή Παραλαβής σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις δύναται να εξετάζει την ποιότητα και καταλληλότητα των προµηθευόµενων
υλικών µε αίτηση της σε ανάλογο δηµόσιο εργαστήριο. Τα είδη πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά
ISO, CE και ΕΛΟΤ, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, καθώς
επίσης να φέρουν και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους κατά DIN, CEN, BSI για όλα τα είδη υλικών
και εργαλείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή θα γίνεται χρηµατική
περικοπή από τον προµηθευτή µετά από την σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή
Παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου µας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Η µελέτη αυτή συντάχτηκε για την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ανυψωτικού µηχανήµατος
για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό κτίριο της ΣΚΥΠ.
Κατά την σύνταξη της µελέτης, κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι προδιαγραφές και η δαπάνη των
απαιτούµενων υλικών, να καλύπτουν τις ανάγκες στο συγκεκριµένο σχολικό κτίριο.
Η συνολική δαπάνη των απαιτούµενων υλικών ανέρχεται στο ποσό των 15.929,20 € και κατόπιν της
επιβολής 13% ΦΠΑ, η συνολική απαιτούµενη δαπάνη διαµορφώνεται στο ποσό των 18.000,00 €.
Η εν λόγω προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έτους 2016 και η απαιτούµενη
δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7135.75.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των υλικών είναι:
• Μπαταρία που φορτίζει στις θέσεις στάθµευσης της πλατφόρµας, στην κορυφή και την βάση της
ράγας, ώστε να λειτουργεί σε περίπτωση πτώσης τάσης ή διακοπής της ηλεκτροδότησης.
• Πλήρως αυτόµατη πλατφόρµα, αυτόµατος µηχανισµός αναδίπλωσης και αυτόµατοι βραχίονες.
• Ασύρµατες µπουτονιέρες στις θέσεις στάσης (µπουτόν κλίσης και αποστολής)
• Ενσύρµατο χειριστήριο ενσωµατωµένο στην πλατφόρµα
• Συµµετρική ανοξείδωτη ράγα αλουµινίου
• Πλατφόρµα µε πολυεστερική βαφή χρώµατος RAL 7035
• Σύστηµα ακινητοποίησης της πλατφόρµας σε περίπτωση επαφής µε εµπόδιο κατά την κίνηση της.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μέγιστο φορτίο:
Ελάχιστο πλάτος σκάλας:
∆ιαστάσεις πλατφόρµας:
Κλίση σκάλας:
Τάση λειτουργίας:
Μέγιστη ισχύς:
Ρυθµιστής υπερταχύτητας:
Μέγιστη ταχύτητα:
Εγκατάσταση:

250kg
850mm
1000x800mm
10ο έως 45ο
24V DC
54 Kw
Ναι
0.1m/sec – 6m/min
Εσωτερικού – εξωτερικού χώρου
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ανυψωτικού

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

µηχανήµατος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

κτίριο της ΣΚΥΠ

& Λοιπών Τεχνικών Εργων
ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.929,20 € πλέον ΦΠΑ 13%

Τηλ. 2132123011

ΚΑ: 30.7135.75
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: 2132123021

Α/Α

Σύντοµη περιγραφή
αντικειµένου

Μονάδα
Μέτρησης

1

Ανελκυστήρας σκάλας
(πλατφόρµα) για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

τεµαχιο

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

7.964,60

2,00

∆απάνη
15.929,20

2
3
4
5

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ

15.929,20

6
7

ΦΠΑ (13%)
∆απάνη έργου µε ΦΠΑ

18.000,00

2.070,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
℡ 2132022330-340
 21320122343

Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού ανυψωτικού
µηχανήµατος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό
κτίριο της ΣΚΥΠ
Κ. Α. 30.7135.75
ΠΟΣΟ: 18.000,00 συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ

16PROC004597107 2016-06-15
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Πειραιά διακηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια
και εγκατάσταση ειδικού ανυψωτικού µηχανήµατος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό
κτίριο της ΣΚΥΠ», προϋπολογισµού 15.929,20€ πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τη µελέτη της υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
1. Tη µε αριθ.11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ”.
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2. Tις διατάξεις του Ν.3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων »
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις –καταργήσεις, συγχωνεύσεις
νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα-τροποποίηση διατάξεων του Π.∆.
318/1992 ( Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε κι
ισχύει
6. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1) Η παρούσα διακήρυξη.
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3) Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & Λοιπών
Τεχνικών Έργων, Τµήµα Σχολικών Κτιρίων.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και
στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν σε υλικά και εξαρτήµατα ειδικού
ανυψωτικού µηχανήµατος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό κτίριο της ΣΚΥΠ.
Η δαπάνη για την συνολική προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 15.929,20 €
συν 2.070,80 € Φ.Π.Α. (13%), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 18.000,00 €.
Η παρούσα προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει και
τον οικείο Κ. Α. 30.7135.75 προϋπολογισµού έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών και
Αξιολόγησης αποτελεσµάτων αυτών, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Πειραιά (κτίριο ∆ηµαρχείου) σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την περιληπτική διακήρυξη
του κ. ∆ηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά, την ηµέρα και κατά
την ώρα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό θα παρέχονται από το Τµήµα Σχολικών Κτιρίων της ∆/νσης
Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Πειραιά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες και στο τηλέφωνο 2132123011 (κ. ∆ράτσο Ιωάννη) µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της
δηµοπρασίας. Τεύχη θα παρέχονται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου στην διεύθυνση
www.pireasnet.gr
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο
τοποθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου ή
οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη
της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη.
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Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινής αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση δε µετάφρασης αυτών εις την Ελληνική γλώσσα
από αρµόδια ∆ηµόσια ή Αλλοδαπή Αρχή, οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostyle) για
να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς
καταλόγους της αλλοδαπής πόλης.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από
αρµόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ. Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης
(apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω
έγγραφα.
δ) Οι συνεταιρισµοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε
µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 µέρες
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
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προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση από τις πράξεις
που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται
µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν
έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
5) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν ν' αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
6) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Στο διενεργούµενο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον:
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στη
διαµόρφωση του προσφεροµένου προϊόντος.
Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό
τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου.
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια
τιµή και όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν
να υποβάλουν:
1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής από αρµόδια αρχή.
2) Εγγύηση συµµετοχής 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας στο
διαγωνισµό σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ επί ένα
τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς
ανεπιφύλακτα.
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4) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών, το
εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής
του. Ακόµη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούµενα είδη σε δικό τους
εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα
υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσής της στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο
18 του ΕΚΠΟΤΑ).
5) Πιστοποιητικά ISO, CE και ΕΛΟΤ, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα
διαπιστευµένους φορείς, καθώς επίσης και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τους κατά
DIN, CEN, BSI για όλα τα είδη υλικών και εργαλείων.
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α.
• ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε. και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό
µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο
πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως
τριµήνου τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός
ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν
τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε. και Μον. Ε.Π.Ε. θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του,
την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της
εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό
δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν
τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως δηµοσιευµένα.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή
από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να
εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί
επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη
εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη
δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή
ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται:
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 από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής.
Επίσης όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4250/2014..
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα
στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ
6.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της
προµήθειας , χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο
που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του
συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
εκτέλεσης αφού συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα και έχει γίνει η οριστική παραλαβή
των ειδών.
6.3 Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται
δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση
που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των
εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο
εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή
τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, µε την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει:
1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής στο
διαγωνισµό
2) Την εγγύηση συµµετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας
3) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
4) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφορά τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο,
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μαζί µε το
φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται δυνάµει
της ως άνω ∆ιακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα.
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∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της
µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την τοποθέτηση
του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, παράδοση πλήρη σε λειτουργία.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των
δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και
παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους
αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφεροµένους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως
καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ
Λαµβάνονται υπόψη:
1.Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι
µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν, της
έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών,
το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και έχει διάρκεια
τέσσερις µήνες.
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά
από έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Για την πληρωµή τηρείται ο Ν. 4152/2013
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΙΜΕΣ
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της
µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών, τη µεταφορά και την τοποθέτηση τους σε
χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, παράδοση πλήρη σε λειτουργία. Θα είναι σταθερή και
αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγω δεν θα υπόκεινται σε
αναθεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στο σχολικό κτίριο της
ΣΚΥΠ, Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 95.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.

Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών επικαλούµενος
λόγους ανωτέρας βίας.
Η εκφόρτωση των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο
15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και µόνο κατά την αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα
αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει έννοµο συµφέρον
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα
υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Προδιαγραφές υλικών εξαρτηµάτων και εργαλείων
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα νοµοθεσία, να φέρουν γνήσια σφραγίδα CE
της Ε.Ε., στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχονται τα πιστοποιητικά των επιµέρους
υλικών που αναφέρονται σε αυτές ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή για την καταλληλότητά
τους. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές
προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε
ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υ/∆ ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (ανεξαρτήτως του
χρόνου διαπίστωσης της αναλήθειας της ∆ηλώσεώς του, ακόµα και µετά την υπογραφή της
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σύµβασης εάν ενδεχοµένως αναδειχθεί ανάδοχος του διαγωνισµού) και επιβάλλονται αθροιστικά
εναντίον του το σύνολο των διοικητικών και ποινικών µέτρων που προκύπτουν από την έκπτωσή
του και την υποβολή της ψευδούς Υ/∆.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό
παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις
προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και
συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού σε βάρος του,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής
τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α)Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε
ευθύνη του φορέα.
β)Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης
ΑΡΘΡΟ 18ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής διακήρυξης, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις
α) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον
ανάδοχο τιµή.
β) 0,10% επί της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (συν 0,20% ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήµου,
συν τέλος χαρτοσήµου 3% επί του 0,10)
ΑΡΘΡΟ 19ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) εφηµερίδες, µία (1) ηµερήσια
τοπική και µία (1) εβδοµαδιαία τοπική , ή σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή
σύµφωνα µε το Ν. 3548/07.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης του
διαγωνισµού στο site του ∆ήµου www.pireasnet.gr.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46, Ν.3801/09)
Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το
∆ήµο.
Πειραιάς 31 / 5 /2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
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