ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
TMHMA ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ,
ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΛΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Προϋπολογισµού 28.269,00 € € πλέον
ΦΠΑ 23%
K.A. 20 6635.04
Α∆ΑΜ 15REQ002830144 2015-06-08

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας,
µε τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά
ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, όπως τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα,
τσάπες κλπ για τις ανάγκες των οδοκαθαριστών της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
CPV 39224300-1 / 39224350-6 / 44511120-2 / 44511340-0 /
44511310-1 / 44514100-7 / 39224210-3 / 44511110-9/
44512000-2 / 39241200-5

Τόπος παράδοσης: Η αποθήκη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Προϋπολογισµός: 28.269,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
(ΦΕΚ 185/Β)
γ. Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ. Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010
ε. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»
ζ.Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
Όποια άλλη διάταξη ή κανονισµός ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
4.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
28.269,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%
4.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος
2015 µε Κ.Α 20 6635.04
4.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2) Η τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές.
3) Η προµέτρηση - ενδεικτικός προϋπολογισµός.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να
υποβάλλονται την ηµέρα του διαγωνισµού:
1) 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.
2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης παρέχεται µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών
ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων ΕΟΚ που έχουν σύµφωνα µε το νόµο το δικαίωµα αυτό,
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση.
Η εγγυητική θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται
να αναφέρει και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσηςπαράδοσης κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση υποχρεούται ο ∆ήµος να παραλάβει τα είδη
πλέον δύο (2) µήνες.
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 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
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εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως,
πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης , αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Ο µέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης ή µέχρι της κάλυψης των προβλεπόµενων ποσοτήτων.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το πολύ
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις αποθήκες της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης και κατόπιν συνεννόησης µε το Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της ∆/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
2.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο κάθε
οµάδας, ανά ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν
προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής:
(άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
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ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή 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 επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 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 ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 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 ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, 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 εις βάρος του
διαγωνισµού, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
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
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Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο 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 µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα
σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά
AΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου καθώς
και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης
γ. 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου και
δ. Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
Πειραιάς, 10/6/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
TMHMA ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ,
ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΛΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Προϋπολογισµού 28.269,00 € ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ 23%
K.A. 20 6635.04
Α∆ΑΜ 15REQ002830144 2015-06-08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια ειδών καθαριότητας, όπως τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα,
τσάπες κλπ., για τις ανάγκες των οδοκαθαριστών της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
CPV 39224300-1 / 39224350-6 / 44511120-2 / 44511340-0 / 44511310-1
44514100-7 / 39224210-3 / 44511110-9 44512000-2 / 39241200-5

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
(ΦΕΚ 185/Β)
γ. Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ. Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010
ε. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»
ζ.Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
Όποια άλλη διάταξη ή κανονισµός ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
1)Οι προς προµήθεια σκούπες θα είναι χορτάρινες 6 ραφών ενισχυµένες µε κοντάρι 1000 γρ.
2)Τα προς προµήθεια φτυάρια θα είναι µεταλλικά µε ξύλινο κοντάρι (στυλιάρι) ύψους 1,18 µ. και µε
κούρµπα στο τελείωµα.
3) Οι προς προµήθεια τσουγκράνες θα διαθέτουν ξύλινο κοντάρι ύψους 1,20 µ.
4) Οι προς προµήθεια κασµάδες θα διαθέτουν ξύλινο κοντάρι ύψους 0,84 εκ.
5) Οι προς προµήθεια τσάπες θα είναι µήκους 17,5 εκ. και θα διαθέτουν ξύλινο κοντάρι ύψους 1,18 µ.
6) Το ύψος του ξύλινου κονταριού των προς προµήθεια µεταλλικών χτενών θα έχουν ύψος 1,20 µ.
7) Τα προς προµήθεια φαράσια οδοσάρωσης τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη σάρωση των
φύλλων και των οδικών µικροαπορριµµάτων θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Θα έχουν σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή. Θα είναι
κατασκευασµένα από πλαστικό πολυαιθυλένιο µε ενισχύσεις (νεύρα) στον πυθµένα. Οι διαστάσεις
τους θα είναι:
α) Ύψος: 29 cm περίπου (µε το κοντάρι το ύψος τους θα είναι περίπου 1,07)
β) Μήκος στοµίου αποκοµιδής µικροαπορριµµάτων και φύλλων 33,50 cm περίπου
γ) Πλάτος στοµίου αποκοµιδής από το κέντρο του οπίσθιου µέρους έως το κέντρο του εµπρόσθιου
µέρους: 25,50 cm περίπου
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Το επάνω χείλος του φαρασιού, στην επιφάνεια εισόδου αποκοµιδής των απορριµµάτων θα είναι
κατάλληλα διαµορφωµένο έτσι ώστε να µπορεί να γίνεται απρόσκοπτα η αποκοµιδή των
απορριµµάτων.
Όλα τα προς προµήθεια είδη σάρωθρα, φτυάρια, τσάπες, τσουγκράνες, πινέλα, µπατανόβουρτσες,
σπάτουλες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 28.269,00 πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α
20 6635.04 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση
µε το Ν.2286/95.
Πειραιάς, 10/ 6/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
TMHMA ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ,
ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΛΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Προϋπολογισµού 28.269,00 € πλέον
ΦΠΑ 23%
K.A. 20 6635.04
Α∆ΑΜ 15REQ002830144 2015-06-08

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑ∆Α Α
ΣΚΟΥΠΕΣ 6 ΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ
ΟΜΑ∆Α Β
ΦΑΡΑΣΙΑ Ο∆ΟΣΑΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

3.500

3,50 ΕΥΡΩ

12.250,00 ΕΥΡΩ

400

23,00 ΕΥΡΩ

9.200,00 ΕΥΡΩ
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ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Γ
ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ
ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΤΣΑΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΠΙΝΕΛΑ Νο 3 ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
ΡΟΛΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ
Νο10
ΡΟΛΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ
Νο18
ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΚΟΠΗΣ 3 ΜΕΤΡΑ ΜΕ
ΚΟΝΤΑΡΙ
ΧΤΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

50
60
10
100
70
20
50
100

15,00 ΕΥΡΩ
12,00 ΕΥΡΩ
16,50 ΕΥΡΩ
3,80 ΕΥΡΩ
14,00 ΕΥΡΩ
12,50 ΕΥΡΩ
4,10 ΕΥΡΩ
8,30 ΕΥΡΩ

750,00 ΕΥΡΩ
720,00 ΕΥΡΩ
165,00 ΕΥΡΩ
380,00 ΕΥΡΩ
980,00 ΕΥΡΩ
250,00 ΕΥΡΩ
205,00 ΕΥΡΩ
830,00 ΕΥΡΩ

100

12.50 ΕΥΡΩ

1.250,,00 ΕΥΡΩ

20

28,20 ΕΥΡΩ

564,00 ΕΥΡΩ

50

14,50 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α
23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

725,00 ΕΥΡΩ
28.269,00 ΕΥΡΩ
6.501,87 ΕΥΡΩ
34.770,87 ΕΥΡΩ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6636.04 οικον. έτους 2015
Πειραιάς, 10/6/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλ.: 2132022340-5

15PROC003014553

2015-09-03

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας,
όπως τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα, τσάπες κλπ για τις ανάγκες των οδοκαθαριστών της
∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)
γ. Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ.Ο Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010.
ε. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
ζ.Όποια άλλη διάταξη ή κανονισµός ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης.
η.Ο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1) Η παρούσα διακήρυξη.
2) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3) Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
4) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό
και στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα,
τσάπες κλπ για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

AΡΘΡΟ 4ο

9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 28.269,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.20.6635.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος
Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων, την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε περιληπτική
διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εµπορία των υπό
προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τα εξής δικαιολογητικά,
που για τους αλλοδαπούς συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να υποβάλλονται µέχρι την
ηµέρα του διαγωνισµού:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) Πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
2) 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 2
και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3) 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.
4) 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) Οι αλλοδαποί:
1) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και πιστοποιητικά από τα
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οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για
κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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.
3) 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
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 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1) του
εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
3) 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 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 εκπροσωπουµένου 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.
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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 την αρµόδια Αρχή
2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η
οποία θα ισχύει µέχρι την επιστροφή της στον εκδότη.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται τα είδη για τα
οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετέχει στο διαγωνισµό.
4) 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.
5) ∆ήλωση 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).
6) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας,
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού
τοµέα.
6.1 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις
αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται
και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών.
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6.2 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις
αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
7) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
8) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
9) Πιστοποιητικά ISO παραγωγής των ειδών, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από
κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς
10) 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
• ∆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
11) ∆είγµατα των προσφεροµένων ειδών
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 Ε.Π.Ε 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. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε
τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της
εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού
Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό µεταβολών της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής εκδόσεως του
τελευταίου τριµήνου τουλάχιστον πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του 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.
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
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα
αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι
γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86).
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Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

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 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής στο
διαγωνισµό
2) Την εγγύηση συµµετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας
3) Τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών.
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. ∆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 ανταλλακτικών για κάδους, τη µεταφορά
και την παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων οµάδων. ∆εν
γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
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.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 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.)
των ειδών.
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
8.2
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 των
ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 150 ηµερολογιακές ηµέρες από της υπογραφής της
σχετικής σύµβασης.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή σε αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί
από το ∆ήµο.
Επειδή ο ∆ήµος έχει περιορισµένους αποθηκευτικούς χώρους γεγονός που ο υποψήφιος
προµηθευτής λαµβάνει γνώση δια της παρούσης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον ανάδοχο να
παραδώσει σε άλλο χώρο από τον ως άνω όπως θα προσδιορισθεί
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται πρόστιµο, όπως ορίζεται στο άρθρο 17ο του παρόντος.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας προδιαγραφών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει την παραδοθείσα ποσότητα µε άλλη σύµφωνη και κατάλληλη µε τις προδιαγραφές
που ορίζονται και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν προκληθεί από την παραπάνω
αιτία.
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να
αναζητήσει πάσα θετική ή αποθετική ζηµιά
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
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά
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Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/2003)

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
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 είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο
σύνολο κάθε οµάδας, ανά ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές.
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 13ο
ΤΙΜΕΣ
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού
της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ανταλλακτικών, τη µεταφορά και την
παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου και θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη τη
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δε θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στον αποθηκευτικό χώρο του
∆ήµου Πειραιά (Αποθήκη ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (µεταφορέων
κ.λ.π) µέχρι της παραδόσεως των ειδών στις αποθήκες του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
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.
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Προσφυγή κατά της απόφασης 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 16ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ –DUMPING ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφεροµένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και
στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου.
Σε περίπτωση µη καταβολής εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του
υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη ¨πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα¨. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης
του ενδιαφεροµένου
3. Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να
είναι γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
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
τα είδη παραδοθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή πέραν
των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αριθµό. 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 ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά
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τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 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 εις βάρος του
διαγωνισµού, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.
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 18ο
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.
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 19ο
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας και τυχόν
επαναληπτικής, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς και
κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης γ) 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, δ) Φόρος
Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον
προµηθευτή τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%.
ΑΡΘΡΟ 20ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του ∆ήµου, περίληψη δε αυτής θα
δηµοσιευθεί σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, µία (1) τοπική ηµερήσια και µία (1) τοπική
εβδοµαδιαία, σύµφωνα µε την µε αριθ. 11389/93 Υπουργική απόφαση καθώς και το Ν. 3548/07,
καθώς και στο «Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης,
σύµφωνα µε το Ν.2741/99.
Αντίγραφο της πιο πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις αρµόδιες τοπικές οργανώσεις προς
τοιχοκόλληση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης του
διαγωνισµού προσερχόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής
(∆ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όροφος, τηλ.: 2132022340-5).

Πειραιάς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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