ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
32.119,60 € Κ.Α.30.6661.90, 30.6662.76, 20.6662.81
ΜΕ Φ.Π.Α. 23/% ΕΤΟΥΣ 2015.

ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Αντικείµενο εργολαβίας
A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια αδρανών υλικών, πλακών τσιµέντων και
γενικώς πάσης φύσεως οικοδοµικών υλικών, για την εκτέλεση επισκευών, που είναι απαραίτητες για τη
συντήρηση των φθορών πεζοδροµίων, πλακοστρώσεων, ∆ηµοτικών Κτιρίων και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων όλων
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Πειραιά και που θα εκτελεστούν από το υπάρχοντα συνεργεία των
υπηρεσιών του ∆ήµου µας.
B. Τα είδη, οι ποιότητες και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της
υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανωτέρω προµήθεια των υλικών της παρούσας µελέτης ισχύουν
α. Οι διατάξεις 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών άρθρα 23 και 46
«¨περί ΕΚΠΟΤΑ »
β) Ν.3463/06 «Κωδ. ∆ήµων και Κοινοτήτων»
γ) Ν. 2362/95 αρ.83 ΥΑ 35130/739 (ΦΕΚ Β΄1291/10)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία
παρατιθέµενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν
ασυµφωνίας µεταξύ των αντιστοίχων όρων.
α. Τιµολόγιο της µελέτης.
β. Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
γ. Η τεχνική έκθεση της µελέτης .
δ. Ο αναλυτικός πρ/σµός της υπηρεσίας.

Αρθρο 4ο
Ποινική ρήτρα-προθεσµίες
α. Γενική προθεσµία αποπεράτωσης του αντικειµενικού της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα δώδεκα (12) Μηνών
ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών κ.τ.λ. αρχόµενης από της ηµεροµηνίας υπογραφής του συµφωνητικού .
Η προµήθεια των υλικών θα γίνεται µε έγγραφη παραγγελία παρουσιαζοµένων και αναλόγως των αναγκών.
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 δήµο λόγω ποινικής
ρήτρας ΕΚΑΤΟ (100) ηµερησίως η οποία 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.
γ. Οι λόγω υπερβάσες προθεσµιών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόµενο χρηµατικό ποσό του
προµηθευτού.

Αρθρο 5ο

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση
καλής εκτελέσεως , για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού ποσού της µελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης Παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφαλή και αποτελεσµατική παράδοση των
ζητουµένων υλικών των προµηθειών.
Αν αυτό δεν γίνει, η αξία των υλικών θα εκπέσει από την εγγυητική καλ΄γς εκτελέσεως. Αν τα ποσά είναι ανεπαρκή, το
υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του προµηθευτή µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις
διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη ∆ηµοτικών εσόδων.
Αρθρο 6ο
Κρατήσεις
α. Ο προµηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις 2 % υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ.
β. 4 % προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.
γ. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.

Αρθρο 7ο
Χρόνος – ποσότητα προσκοµίσεως υλικού κατά τµήµατικάς παραγγελίας.
Ο χρόνος προσκοµίσεως υλικών µετά την δια υπηρεσιακού σηµειώµατος παραγγελίας ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες.
Η υπηρεσία µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς τον ανάδοχο προµηθευτή θα ζητά την απαιτούµενη ποσότητα και τον
συγκεκρµµένο χρόνο και τόπο που θα παραδίδεται τον υλικό.
Αρθρο 8ο
Πληρωµαί ανάδοχου
Οι πληρωµές του ανάδοχου θα γίνονται τµηµατικά και µε την προσκόµιση των
αντιστοίχων τιµολογίων των υλικών που έχουν προσκοµισθεί.

Αρθρο 8ο
Ατυχήµατα -Ζηµιές-Ασφάλιστρα και αποζηµιώσεις-Ποιότης Υλικών-∆ικαιολογητικά
α) Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε αποζηµίωση για ζηµιές η ατυχήµατα που προκαλούνται
από το προσωπικό του προµηθευτού και των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής για την παράδοση των
υλικών στις αποθήκες του ή στο εργοτάξιο του ∆ήµου, του προµηθευτού εξ ολοκλήρου υπεύθυνου αστικής και ποινικής
ευθύνης για τα ανωτέρω ατυχήµατα και φθορές.
β). Ο προµηθευτής υποχρεούται όπου απαιτείται από την υπηρεσία να τοποθετηθεί εγκαίρως και εις κατάλληλες θέσεις
(στις θέσεις εναποθέσεως των υλικών) ικανό αριθµό εµποδίων.
γ). Επίσης κατά τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση της προµήθειας το επιβάλλει ο προµηθευτής θα τοποθετεί φανό µε
ερυθρό φως για την πρόληψη ατυχηµάτων πεζών και τροχοφόρων από τα εναποθετηµένα υλικά µη αποζηµιούµενος
ιδιαιτέρως για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
δ). Σε περίπτωση εκτελέσεως προµηθειών επί κυκλοφορουµένων οδών θα λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα άνευ ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνευ διακοπής κυκλοφορίας
πεζών και τροχοφόρων.
ε) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των
παραγγελιών της προµήθειας των υλικών
στ) Οι δαπάνες για την καταβολή των ασφαλίστρων του προσωπικού που θα χρησιµοποιεί και για τις πληρωµές των πάσης
φύσεως εκτάκτων χρηµατικών παροχών (δώρων ή εκτάκτων ενισχύσεων αυτών), βαρύνουν αποκλειστικώς και µόνον τον
προµηθευτή.
ζ) Η ποιότητα των προσκοµιζόµενων υλικών θα είναι αρίστη και ο ∆ήµος σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές
δύναται να εξετάζει την ποιότητα και καταλληλότητα των προµηθευόµενων υλικών µε αίτηση του στο κεντρικό
Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε ή σε ανάλογο δηµόσιο εργαστήριο. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το
ISO 9001 ή παρόµοιο πιστοποιητικό αναλόγου διεθνούς οργανισµού πιστοποίησης ποιότητας.
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.

η) Επίσης οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν και πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου να φαίνεται η
εγγραφή και το ειδικό επάγγελµά τους, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Πειραιάς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

/

/2015

Ο ΠΡΟΪ/ΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΧΡ. ΨΩΜΑΣ

ΑΧ. ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
32.119,60 € Κ.Α.30.6661.90, 30.6662.76, 20.6662.81
ΜΕ Φ.Π.Α. 23/% ΕΤΟΥΣ 2015.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
------------------------------------

Η µελέτη αυτή συντάχθηκε για την η προµήθεια αδρανών υλικών, πλακών τσιµέντων και γενικώς πάσης φύσεως
οικοδοµικών υλικών, για την εκτέλεση επισκευών, που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των φθορών πεζοδροµίων,
πλακοστρώσεων, ∆ηµοτικών Κτιρίων και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου
Πειραιά και που θα εκτελεστούν από το υπάρχοντα συνεργεία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας.
H προµήθεια αδρανών υλικών πλακών τσιµέντων και πάσης φύσεως οικοδοµικών υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Κατά τη σύνταξη της µελέτης κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στις ανάγκες
των συντηρήσεων αυτών.
Η συνολική δαπάνη των απαιτουµένων υλικών ανέρχεται στο ποσόν των 26.113,50 €
και κατόπιν επιβολής Φ.Π.Α.23% η συνολική απαιτουµένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 32.119,60 €
Η εν λόγω προµήθεια περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του 2015 και αφορά τους Κ.Α. 30.6661.90 για την ∆/νση
Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Εργων – Τµ.∆ηµοτικών Κτιρίων, Κ.Α.30.6662.76 για την ∆/νση Οδοποιίας –
Αποχ/σης – Τµ. Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων, Κ.Α.20.6662.81 ∆/νση Καθ/τας& Ανακύκλωσης – Τµ.Αποθήκης Υλικών
Καυσίµων Λιπαντικών και επίσης στον ίδιο Κ.Α. την ∆/νση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού
Τµ. Ηλεκτρολογικού.

Πειραιάς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Ο ΠΡΟΙ/ΝΟΣ

ΧΡ. ΨΩΜΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

/

/2015

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΑΧ. ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
32.119,60 € Κ.Α.30.6661.90, 30.6662.76, 20.6662.81
ΜΕ Φ.Π.Α. 23/% ΕΤΟΥΣ 2015.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
------------------1) Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρους προµηθείας υλικών που αναφέρονται στην µελέτη και
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Πειραιά ανεξάρτητα από τη θέση και
την έκταση τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια των υλικών.
2) Πιο ειδικά στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Προµήθεια και µεταφορά στις Αποθήκες των συνεργείων .
β) Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α η οποία βαρύνει τον ∆ήµο.
Οι τιµές ελήφθησαν από το εµπόριο αποκλειστικά.
ΟΜΑ∆Α Α’ Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια άµµου κονιοδεµάτου
Τιµή ενός Μ3 22€
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια άµµου λατοµείου σε σακί 800 lit
Τιµή ενός σακιού 23 €
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια άµµου θαλάσσης σε σακί
Τιµή ενός σακιού 28-30kg 4 €
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια γαρµπιλίου
Τιµή 22 € το Μ3
5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια χαλικιού
Τιµή 22 € το Μ3
6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια χαλικιού λατοµείου σε σακί 800 lit
Τιµή 28 € το σακί

7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια 3Α
Τιµή 20 € το Μ3
8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

Για την πλήρη προµήθεια ασβέστη σε σακί 20kg
Τιµή 3,80€ το σακί
9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια µαρµαρόσκονης σε σακί 20 kg
Τιµή 3,50€ το σακί
10) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια γύψου σε σακί 25kg
ΟΜΑ∆Α Β’ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΙ∆ΗΡΟΣ
11) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ PORTLAND
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια τσιµέντου PORTLAND 25kg
Τιµή 5,20€ το σακί
12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ 25 kg
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια τσιµέντου λευκού
Τιµή 7,80€ το σακί 25kg
13) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ S500s S220s
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος
Τιµή 1,40€ το kg
14) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ STIV
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια πλέγµατος STIV
Τιµή 1,40€ to kg
ΟΜΑ∆Α Γ’ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ (ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΚΛΠ)
15) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΒΛΩΝ ∆ΙΠΛΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια τούβλων διπλών
Τιµή 0,22 το τεµ
16) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΒΛΩΝ ΜΟΝΩΝ 6 ΟΠΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια τούβλων µονών 6οπών
Τιµή 0,17€ το τεµ
17) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια τσιµεντόλιθων
Τιµή 1€ το τεµ

ΟΜΑ∆Α ∆’ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

18) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια λευκών πλακών 40χ 40χ4
Τιµή 14€ το Μ2
19) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 50Χ50Χ5

(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια λευκών πλακών 50χ50χ5
Τιµή 15€ το Μ2
20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια αντιολισθητικών πλακών 40χ40χ4
Τιµή 15€ το Μ2
21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια εγχρώµων πλακών 40χ40χ4
Τιµή 15€ το Μ2
22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΑΜΕΑ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια πλακών ΑΜΕΑ 40χ40χ4
Τιµή 19€ το Μ2
23) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΣΤΙΒΟΥ- ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 0,20Χ0,05
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια κράσπεδων στίβου περιθωρίων 0,20Χ0,05
Τιµή 13€ το µέτρο
24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια κράσπεδων πεζοδροµίων
Τιµή 16€ το µέτρο
25) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΡΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 20Χ10
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια γκρί κυβόλιθων 20χ10
Τιµή 13€ το Μ2
26) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 20Χ10
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια εγχρώµων κυβόλιθων 20χ10
Τιµή 14€ το Μ2
ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
27) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 20Χ20
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια πλακιδίων τοίχου 20Χ20 MAT ή γυαλιστερά αντοχής σε απότριψη “GROUP 1”
Υδατοαπορροφητικότητας Ε < 0,5% λευκά ή έγχρωµα.
Τιµή 10€ το Μ2
28) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 30Χ30
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την προµήθεια πλακιδίων δαπέδου30Χ30 αντοχής σε απότριψη “GROUP 4” αντιολισθηρά λευκά ή έγχρωµα
Τιµή 16 € το Μ2

29) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΚΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την προµήθεια ακρυλικού στόκου πλακιδίων λευκού 0-5 mm αρµού σε συσκευασία 5 kg.
Τιµή 7 € το τεµάχιο 5 kg.
ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΕΥ∆ΑΠ
30) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ
(TΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια φρεατίων τσιµεντένιων ΕΥ∆ΑΠ διαστάσεων εξωτερικών 36Χ36 cm επάνω και

44Χ44 cm κάτω, εσωτερικά 31Χ31 cm περίπου, µε δυο οπές για την είσοδο και έξοδο του καλωδίου και ύψους
29 cm µε µαντεµένιο καπάκι.
Τιµή 45€ το τεµάχιο

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ
ΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

.

/

/2015

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠ.-ΑΠΟΧ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ . ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ 23%
32.119,60 Ε ΜΕ Φ.Π.Α. 23%
Κ.Α. 30.6661.90, 30.6662.76 , 20.6662.81

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή

α/
α

Μονάδα
µετρησ
ης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ηλεκ/κόΜηχ/κό

Καθαρ ∆ηµ.
ιότητα Κτίρι
α

Τιµή
∆απάνη
Μονάδ
ας
Συν. Ανοιχτών Χώρων

Μερική

Ολική

CPV

ΟΜΑ∆Α Α Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

1 Άµµος κονιοδεµάτων

Μ3

50

100

22,00

3.300,00

23,00

115,00

14212200-2

2 Αµµος λατοµείου σε σακί των 800 lit

ΣΑΚΙ

3 Άµµος θαλάσσης σε σακί 28-30 Kg

ΣΑΚΙ

20

4,00

80,00

14212200-2

4 Γαρµπίλι

Μ3

100

22,00

2.200,00

14212200-2

5 Χαλίκι

Μ3

50

22,00

1.100,00

14212200-2

28,00

56,00

50

20,00

1.000,00

14212200-2

300

3,80

4.940,00

14212200-2

50

3,50

175,00

14212200-2

9,50

28,50

14212200-2

6 Χαλίκι λατοµείου σε σακί των 800 lit
7 3Α

ΣΑΚΙ

5

2

Μ3

8 Ασβέστης σε σακί 20 Kg

ΣΑΚΙ

9 Μαρµαρόσκονη σε σακί 20 Kg

ΣΑΚΙ

1 Γύψος σε σακκιά 25 Kg
0

ΣΑΚΙ

1.000

3

14212200-2
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

12.994,50

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΙ∆ΗΡΟΣ

1
1
1
2
1
3
1
4

Τσιµέντο κοινό πόρτλαντ 25 Kg

ΣΑΚΙ

Τσιµέντο λευκό 25 Kg

50

25

300

5,20

1.950,00

44111200-3

ΣΑΚΙ

50

7,80

390,00

44111200-3

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος υψηλής αντοχής
S500s, S220 s

Kg

300

1,40

420,00

14711000-8

Πλέγµα STIV

Kg

200

1,40

280,00

14711000-8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

3.040,00

ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΚΛΠ)

1
5

Τούβλα διπλά

ΤΕΜ

100

0,22

22,00

44111100-2

1
6
1
7

Τούβλα µονά 6 οπών

ΤΕΜ

100

0,17

17,00

44111100-2

Τσιµεντόλιθοι

ΤΕΜ

300

1,00

300,00

44111100-2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

339,00

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

Πλάκες λευκές 40Χ40Χ4

Μ2

50

14,00

700,00

44113100-6

Πλάκες λευκές 50Χ50Χ5

Μ2

100

15,00

1.500,00

44113100-6

Πλάκες αντιολισθητικές 40Χ40Χ4

Μ2

20

15,00

300,00

44113100-6

Πλάκες έγχρωµες 40Χ40Χ4

Μ2

50

15,00

750,00

44113100-6

Πλάκες ΑΜΕΑ 40Χ40Χ4

Μ2

20

19,00

380,00

44113100-6

Κράσπεδα στίβου- περιθώρια 0,20Χ0,05

M

30

13,00

390,00

44113100-6

Κράσπεδα πεζοδροµίου

M

40

16,00

640,00

44113100-6

Κυβόλιθοι γκρί 20Χ10

Μ2

20

13,00

260,00

44111600-7

Κυβόλιθοι έγχρωµοι 20Χ10

Μ2

20

14,00

280,00

44111600-7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

5.200,00

ΟΜΑ∆Α Ε' ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

2
7
2
8
2
9

Πλακίδια τοίχου 20Χ20 µατ ή γυαλιστερά αντοχής σε
απότριψη ¨GROUP 1¨ υδατοαπορροφητικότητας
Ε<0,5% λευκά ή έγχρωµα
Πλακίδια δαπέδου 30Χ30 αντοχής σε απότριψη
¨GROUP 4¨ αντιολισθηρά λευκά ή έγχρωµα
Στόκος ακρυλικός πλακιδίων λευκός 0-5 mm αρµός σε
συσκευασία 5 Kg

Μ2

100

10,00

1.000,00

44111700-8

Μ2

100

16,00

1.600,00

44111700-8

Συσκευασία
5Kg

20

7,00

140,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ E΄

2.740,00

ΟΜΑ∆Α ΣΤ' ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΕΤ∆ΑΠ

3
0

Φρεάτια τσιµεντένια ΕΥ∆ΑΠ 36Χ36 mm µε
µαντεµένιο καπάκι όπως περιγράφεται

Τεµάχι
α

40

45,00 1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ'

1.800,00

Σύνολο οµάδων

26.113,50

Φ.Π.Α 23%

6.006,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.119,60
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ____/_____/2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΡ. ΨΩΜΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
του ∆ήµου προυπ/σµού δαπάνης 32.119,60 €
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
µε Κ.Α. 30.6661.90 30.6662.76 20.6662.81
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% έτους 2015
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλ.: 2132022340 –5, 2132022330.
FAX: 2132022343.
15PROC003163600 2015-10-14

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εχοντας υπόψη:
1. Tη µε αριθ.11389/1993 ( ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση “ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ”.
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 µε το Ν. 4320/2015 ( άρθρο 37 )
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.

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά
περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Προκηρύσσει

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, ανά οµάδα ειδών για
την προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου προϋπολογισµού 32.119,60 € συµπεριλ/νου Φ.Π.Α (23%) σύµφωνα
µε τη µελέτη που αποτελείται από:
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Την Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και
4. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
5. Τιµολόγιο

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές
Προδιαγραφές και αφορούν σε εξοπλισµό για την προµήθεια των αδρανών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση φθορών πεζοδροµίων,
δηµοτικών κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, πλακοστρώσεων κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 26.113,50 € πλέον του Φ.Π.Α. (23%) ήτοι συνολικά 32.119,60 €.
Επειδή ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του
προϋπολογισµού της οµάδας.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της σύµβασης.
Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τους ΚΑ 30.6661.90 , 30.6662.76 και 20.6662.81 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου , οικονοµικού έτους
2015.

ΑΡΘΡΟ 3ο
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.

AΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι την ηµέρα και ώρα
που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη, ή να αποσταλούν ταχυδροµικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά ( Ι.∆ραγάτση 12, 1ος όροφος ).
2) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών όπως τούτες αναλυτικά καθορίζονται στη µελέτη της
υπηρεσίας.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσότερων οµάδων . ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους
είδη µιας οµάδας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού επισκεπτόµενοι το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά ( Ι.∆ραγάτση 12, 3ος όροφος ) ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τµ. Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά ( τηλ.2132022089 ).
ΑΡΘΡΟ 7ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και ενώσεις προµηθευτών και οι
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής :

Για όλους τους διαγωνιζόµενους απαιτείται προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού ίσου µε το 2% της καθαρής
προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών ( οµάδας ή οµάδων ) για τις οποίες θα συµµετάσχουν. Επιπλέον θα προσκοµίσουν:

α) Tα 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.
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 (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

β)Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικά από τα 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.
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 καθώς και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα,
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

Eκτός των προαναφερόµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν:

1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
2) Εγγύηση συµµετοχής 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 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) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.

6) ∆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).
7) 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.
7.1 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.
7.2 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα
πώλησης.
8) Πιστοποιητικά ISO, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς .
9) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
10) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
11) 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
Οι παραπάνω ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν να συγχωνευτούν σε µία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86.

Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας. 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.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται:
 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 8ο
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 9ο
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.) της οµάδας ή οµάδων για τις οποίες συµµετέχει. Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η
προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα είδη τους προς
προµήθεια

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 της οµάδας ή των οµάδων 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

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 έχει γίνει η
οριστική παραλαβή των ειδών.

8.3 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 10ο

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• H φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• Η επωνυµία του συµµετέχοντος.
• Ο τίτλος της προµηθείας και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

εξωτερικά τις κάτωθι ενδείξεις που

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική
προσφορά.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συνοδευόµενη κατά περίπτωση-εφόσον
απαιτούνται-από τεχνικά φυλλάδια.

β. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ “, που βρίσκεται µέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει
και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.

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, την µεταφορά και την παράδοσή τους στην έδρα
του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών , αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών, µε τη
σειρά που επιδόθηκαν.

Αποσφραγίζεται ο κύριος 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 στην 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.
‘Οσες 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.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών 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 13ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και έχει διάρκεια δώδεκα (12) µήνες.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, σε ηµεροµηνία και τόπο που θα ορίζεται από την υπηρεσία µετά από
υπηρεσιακό σηµείωµα που θα αποστέλλεται στον προµηθευτή και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη της υπηρεσίας .

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.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στις Αποθήκες των Συνεργείων µας ή σε τόπο
εργασιών που θα οριστεί από την υπηρεσία
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
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών που παραδίδει και εφόσον δεν
παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού
τιµήµατος.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι υπό προµήθεια
ποσότητες είναι ενδεικτικές σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη µελέτη της υπηρεσίας και ως εκ τούτου ο ∆ήµος δύναται να αυξοµειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες των
οµάδων ειδών αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού.
ΑΡΘΡΟ 16ο
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ )
Ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 17ο

∆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) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., οι επιβαλλόµενες κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, β) Φόρος
Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον ανάδοχο τιµή.

ΑΡΘΡΟ 18ο
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 19ο
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 20ο
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 21ο
∆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)

Πειραιάς 24-9-2015

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.
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