Απόζπαζκα

ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:34/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:283/2012
ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30021/16.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε, άξρηζε ε πλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) άληα-Μαθξή Αηθ.
4) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
5)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Πεληεζπίηεο Νίθνο
Γαβξίιεο Γεκήηξεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
άληα Δπηπρία, Τπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
2ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.34-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα θαηάξηηζε όξσλ θαη έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ
πξνκήζεηα γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γ.Λεπθάδαο, γηα ην
έηνο 2012 θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ πξ/ζκνύ.
Δηζεγεη:θ.Aληώλεο Αζαλίηεο-ππάιιεινο Γήκνπ

Ο Δηζεγεηήο αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“Έρνληαο ππ’ όςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΠΟΣΑ, Τπ. Απόθαζε Δζσηεξηθώλ 11389/93, ΦΔΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ».
4. Σελ αξηζκ. 2037/ΔΓΚ.2/11-01-2007 Δγθύθιην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ
Ν. 3463/2006».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκόζησλ
ζπκβάζεσλ».
8. Σελ αξηζκ. 93/2012 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
9. Σελ από 22-10-2012 έγγξαθε γλώκε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο.
10.Σν αξηζκ. 61/13-11-2012 έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Ο.Σ.Α. Ν.
Λεπθάδαο.
11. Σελ αξηζκ.403/2012 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο
πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ
Λεπθάδαο γηα ην έηνο 2012
Δηζεγνύκαη
Α.ηελ θαηάξηηζε όξσλ θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Γ.Λεπθάδαο, γηα ην έηνο 2012 θαη
Β. ηελ έγθξηζε δηάζεζεο πηζηώζεσλ πξ/ζκνύ γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη
Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθσλα απνθαζίδεη
Α.
Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαη ηελ θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο
πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γ.Λεπθάδαο, σο εμήο:
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο γηα ην έηνο 2012.
ΑΡΘΡΟ 1ν
Αληηθείκελν δηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκόο αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηύπνπ ΔΒΑΠΟΡΔ, γηα ηηο
αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο γηα ην έηνο 2012.
Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ
είλαη:
α) ε παξνύζα δηαθήξπμε θαη
β) ε αξηζκ. 93/2012 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή έθζεζε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνλ ελδεηθηηθό
πξνϋπνινγηζκό, ηελ γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Πξνϋπνινγηζκόο
Η ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 29.832,00 επξώ
πιένλ Φ.Π.Α. 13%, ήηνη ζύλνιν 33.710,16 επξώ.
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνπο νηθείνπο Κ.Α.Δ. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
εμόδσλ 2012.
ΑΡΘΡΟ 3ν
Υξόλνο-ηόπνο-ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 30ε ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2012, εκέξα
Παξαζθεπή, θαη ώξα 10:00 π.κ. (ώξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ, ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ
νδό Α. Σδεβειέθε & Τπ. Καησπόδε (Γηνηθεηήξην), Σ.Κ. 31100, Γξαθείν
πλεδξηάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 1νο όξνθνο, Σ.Κ. 31100, ζηελ πόιε ηεο
Λεπθάδαο.
1. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα παξαδώζνπλ νη ίδηνη ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί
ηνπο ηηο θιεηζηέο πξνζθνξέο (εληαίνο θιεηζηόο θάθεινο ή ζπζθεπαζία) ηελ εκέξα θαη
ώξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν
θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο
ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:30 κ.κ.
Οη πξνζθνξέο απηέο παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ πξηλ ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε
δηαδηθαζία. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ.
3. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιόκελεο
πξνζθνξέο δελ πιεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ
παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
ΑΡΘΡΟ 4ν
Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Τπνβνιή πξνζθνξώλ
ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά
πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε ησλ ππό
πξνκήζεηα εηδώλ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ
εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη όηη ν
δηαγσληδόκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη όηη απνδέρεηαη
όινπο ηνπο όξνπο αλεπηθύιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο από ην δηαγσληδόκελν
απνηειεί ηεθκήξην όηη απηόο έιαβε ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο
γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο
κειέηεο.
Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α. , ήηνη 1.685,51 επξώ, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185Β) απόθαζεο ηνπ Τπ.
Δζσηεξηθώλ.
β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
γ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (από όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο
πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιηζε ηνπ εξγνδόηε θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ απαζρνιεί).
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο
πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α. , ήηνη 1.685,51 επξώ, ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185Β) απόθαζεο ηνπ Τπ.
Δζσηεξηθώλ.
β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο

γ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (από όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο
πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιηζε ηνπ εξγνδόηε θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ απαζρνιεί).
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ
εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο
επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο.
3. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ
Η λόκηκε εθπξνζώπεζε πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν
πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί λόκηκα ζεσξεκέλν.
4. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ
α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
β. Βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα.
5. ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ)
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α..
β. Πηζηνπνηεηηθό ζθνπηκόηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ
απνηεινύληαη από κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή
παξαγσγηθνύο αζηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο
εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ.
γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηόο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη από
ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο από ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν
Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.
δ. Αληίγξαθν ζπκθσλεηηθνύ ηνπο ζεσξεκέλν από αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
6. ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν νθείιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, εθηόο από ηα πην
πάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, λα θαηαζέζεη:
α. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη επί ιέμε:
 Λάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο
απνδερόκαζηε πιήξσο, όπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο
δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ.
 Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο καο νξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο από ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
 Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηζρύνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο.
 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ησλ ΟΣΑ θαη όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο.
γ. ε πεξίπησζε εηαηξεηώλ, πξαθηηθό απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ
Γηνηθνύληνο νξγάλνπ ηνπ πξνζθέξνληνο κε ην νπνίν:
Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηώλ
εγθξίλνληαη ε ζπκκεηνρή έθαζηε εηαηξείαο ζην δηαγσληζκό θαη ε ππνβνιή θνηλήο
πξνζθνξάο κε ηηο ινηπέο εηαηξείεο κέιε ηεο έλσζεο.
Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λόκηκνο εθπξόζσπνο)
εμνπζηνδόηεζε λα ππνγξάςεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο, θαζώο θαη γηα λα θαηαζέζεη ηελ
πξνζθνξά θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζε όια ηα

ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό έγγξαθν
απαηηεζεί.
δ. Σα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη πξόζζεηα λα θαηαζέζνπλ θαη ηα λόκηκα
δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζήο ηνπο, επηθπξσκέλα από αξκόδην όξγαλν.
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Ζ κε πξνζθόκηζε όισλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπλεπάγεηαη
ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.
Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ππνβάιινληαο
πξνζθνξά γηα όια ηα ππό πξνκήζεηα είδε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πξνθεξπζζόκελεο κε ηελ παξνύζα πξνκήζεηα δελ
γίλνληαη δεθηέο.
Δθόζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε
ηνλ πξνθεξπζζόκελν δηαγσληζκό έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε
απηνύο, κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Δθόζνλ δεηεζνύλ εκπξόζεζκα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ από
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ. Οη
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγόηεξν
ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, πξνϋπνηίζεηαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο πξνκεζεπηήο έρεη
δεηήζεη εγθαίξσο ηα ζρεηηθά έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ.
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ δύλαηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
ΑΡΘΡΟ 5ν
Ηζρύο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκέπνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα
ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ ζα απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ σο εκπηζηεπηηθώλ
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδόκελνπο
ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηώλεη επ’ απηώλ
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα
δύλαληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη ζπλδηαγσληδόκελνη. Η
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.

ΑΡΘΡΟ 7ν
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο θαζώο θαη όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ
Διιεληθή γιώζζα θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε όια ηνπο ηα ζεκεία.
Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεύεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο.

ΑΡΘΡΟ 8ν
Καηάζεζε δεηγκάησλ
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, από δείγκα ηνπ
πξνζθεξόκελνπ είδνπο, πνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
αξηζκ. 93/2012 κειέηεο.
Σα δείγκαηα ζα θαηαηίζεληαη ζηνλ Γήκν Λεπθάδαο, καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη πξηλ
από ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνύ.
ΑΡΘΡΟ 9ν
Φάθεινο πξνζθνξάο
1. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δύν (2) αληίγξαθα θαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ειιεληθή γιώζζα.
2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ, κπνξεί λα
επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
3. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ) Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν,
ζε δύν (2) αληίγξαθα, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα θαησηέξσ:
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ζε δύν (2) αληίγξαθα, (εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεσξείηαη
ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ην νπνίν απνηειείηαη από ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά θαη έλα απιό
ΑΝΣΙΣΤΠΟ ην νπνίν απνηειείηαη από απιά αληίγξαθα ησλ πξσηόηππσλ
δηθαηνινγεηηθώλ), όπσο απηά απαηηνύληαη ζην άξζξν 5ν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη
ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνύληαη
ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά δελ ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό
εζσηεξηθό θάθειν.
ΦΑΚΔΛΟ Α - «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό εζσηεξηθό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο
θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Έμσ από απηόλ αλαγξάθνληαη κε
επθξίλεηα θαη θεθαιαία γξάκκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Μέζα ζην θάθειν
ηνπνζεηνύληαη, ζε δύν (2) αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεσξείηαη ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ην
νπνίν απνηειείηαη από ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά θαη έλα απιό ΑΝΣΙΣΤΠΟ ην νπνίν
απνηειείηαη από απιά αληίγξαθα ησλ πξσηόηππσλ δηθαηνινγεηηθώλ), όια ηα ηερληθά
ζηνηρεία ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζκ. 93/2012
κειέηε ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
ΦΑΚΔΛΟ Β - «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό εζσηεξηθό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο
θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Έμσ από απηόλ
αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα θαη θεθαιαία γξάκκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Μέζα ζηνλ θάθειν ηνπνζεηνύληαη, ζε δύν (2) αληίγξαθα, (εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεσξείηαη
ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ην νπνίν απνηειείηαη από ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά θαη έλα απιό
ΑΝΣΙΣΤΠΟ ην νπνίν απνηειείηαη από απιά αληίγξαθα ησλ πξσηόηππσλ
δηθαηνινγεηηθώλ), ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε απηά πνπ απαηηνύληαη από ηελ
παξνύζα δηαθήξπμε θαη ηελ αξηζκ. 93/2012 κειέηε ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.

4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη
δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα
είλαη θαζαξνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν
θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζώζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή
θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξνζθνξάο.
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα κόλν όηαλ δεηνύληαη από ηελ Δπηηξνπή
δηαγσληζκνύ, είηε ελώπηόλ ηεο, είηε ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο. Από ηηο
δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππόςε κόλν
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
5. Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθόζνλ
ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
6. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, όηαλ
αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
7. Όζα από ηα δηθαηνινγεηηθά (πνπ νξίδνληαη σο πξσηόηππα) πξνζθνκίδνληαη ζε
θσηνηππία, ζα πξέπεη λα είλαη λόκηκα ζεσξεκέλα σο γλήζηα θσηναληίγξαθα.
ΑΡΘΡΟ 10ν
Πξνζθεξόκελε ηηκή
1. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ πξνζθνξά γηα
όια ηα ππό πξνκήζεηα είδε, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. 93/2012 κειέηε ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο.
2. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη νη πίλαθεο κε ηηο ππό πξνκήζεηα
πνζόηεηεο γάιαθηνο, όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζηελ αξηζκ. 93/2012 κειέηε ηνπ
Γήκνπ Λεπθάδαο.
Θα αλαγξάθεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξώ αξηζκεηηθώο αλά ηεκάρην, θαζώο θαη
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ε πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο
πξνκήζεηα εηδώλ.
3. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξώ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, εθηόο από ην Φ.Π.Α. θαη ζα είλαη ζηαζεξή γηα ην έηνο 2012.
ΑΡΘΡΟ 11ν
Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - αλαθνίλσζε ηηκώλ
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ε ζπλεδξίαζε
ζπλερίδεηαη δεκόζηα θαη αξηζκνύληαη από ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
νη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ κε ηε ζεηξά πνπ επηδόζεθαλ. ηε ζπλέρεηα
απνζθξαγίδεηαη κόλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην
παξαπάλσ όξγαλν όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θύιιν. Ο
θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη
ζθξαγίδεηαη από ην παξαπάλσ όξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ
λα απνζθξαγηζζεί ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζζεί αθνύ πξνεγνπκέλσο
νινθιεξσζεί ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ην παξαπάλσ όξγαλν πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρώξεζε απηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
Πξνζθνξά πνπ παξαιήθζεθε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξαθηηθό δελ
απνζθξαγίδεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλε ζηνλ πξνζθέξνληα.
Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθόο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνύ καδί κε ηνπο
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ,
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο.

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, κεηά ηελ
αμηνιόγεζε ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ απηώλ επαλαθέξνληαη, γηα όζεο πξνζθνξέο
θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ απνζθξάγηζή
ηνπο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ επαλαθέξεη ηνπο
θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ νη νπνίεο έγηλαλ δεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή
αμηνιόγεζεο ε νπνία αμηνινγεί θαη αλαθνηλώλεη ηηο ηηκέο.
ΑΡΘΡΟ 12ν
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
1. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 20 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) θαη
ιακβάλνληαη ππόςε θύξηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
-Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
-Ο αληαγσληζκόο πνπ αλαπηύρζεθε.
-Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνύκελνπο
δηαγσληζκνύο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή γηα όκνην ή παξεκθεξέο πιηθό.
2. Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε
ρακειόηεξε ηηκή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη ηα πξνζθεξόκελα από απηόλ είδε θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
3. Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη είλαη ζύκθσλεο
κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή
δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο.
4. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε,
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα
από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ.
5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ
νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 13ν
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
1. Η Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο κε γλσκνδόηεζή ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη γηα:
α. Σελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ πξνθέξεη ν
πξνκεζεπηήο.
β. Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλάιεςή ηνπ κε
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Δλζηάζεηο
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο λνκηκόηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή
ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ απηόλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκόδηα γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ Τπεξεζία σο εμήο:
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη
εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Αλ
πξνθύπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιόθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη ην αξγόηεξν πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη εληζηάκελνη
ιακβάλνπλ γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.

2. Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ζπκκεηνρήο
πξνκεζεπηή ζ΄ απηόλ, κόλν από πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ή
απνθιείζζεθε απ΄ απηόλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιόγνπο
πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, κέρξη
θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ
δηαγσληζκνύ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ππνβάιιεη
ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ
απνθαίλεηαη ηειηθά.
3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο από ηνπο
πξναλαθεξόκελνπο ιόγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο
1. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθύξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Σν είδνο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ
β) Σελ πνζόηεηα
γ) Σελ ηηκή
δ) Σνλ Γήκν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά
ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρόλ
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ όξσλ απηώλ.
ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ
δηαγσληζκνύ.
δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο
ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κόλν απνδεηθηηθό ραξαθηήξα.
3. Ο πξνκεζεπηήο (ή πξνκεζεπηέο) ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα,
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α..
4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη
ηελ ζύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
ΑΡΘΡΟ 16ν
ύκβαζε
1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο, θαηαξηίδεηαη από ην Γήκν ε ζρεηηθή ζύκβαζε
πνπ ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.
2. Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη ηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ΔΚ.Π.Ο.Σ.Α.
3. Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο κέρξη
θαη ηξεηο (3) κήλεο, όηαλ απηό πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν ή όηαλ ζπκθσλήζνπλ
γη' απηό θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο
αμηνιόγεζεο.
4. Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ:
α. Παξαδόζεθε νιόθιεξε ε πνζόηεηα ησλ εηδώλ, ή παξαδόζεθαλ νη πνζόηεηεο πνπ
ν Γήκνο ζεώξεζε αλαγθαίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ.
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζόηεηα πνπ παξαδόζεθε.
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο
επηβιήζεθαλ ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο.

δ. Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν
ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεύηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα από ηε ζύκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 17ν
Δγγπήζεηο
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α., ήηνη
πνζό 1.685,51 επξώ.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη από πηζησηηθό ίδξπκα ή άιιν λνκηθό πξόζσπν
πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζε όιεο ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη
ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία απηό ην δηθαίσκα. Αλ ην ζρεηηθό έγγξαθν δελ είλαη
δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηα αθόινπζα:
1.ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
2. ηνλ εθδόηε
3. ηνλ Γήκν πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη
4. ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο
5. ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε
6. ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγύεζε
7. ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ
8. ε εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο
9. όηη ην πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκό θαη όηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο ηνπ εθδόηε
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε
ηξεηο (3) εκέξεο κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
10. όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ
11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ήηνη 30-03-2012
12. Όηη ν εθδόηεο ηεο εγγύεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο
ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκό. Σν ζρεηηθό αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
εγγύεζεο.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε
πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπόκελεο εγγύεζεο θαιήο
εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Οη
εγγπήζεηο ησλ ινηπώλ πξνκεζεπηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό
επηζηξέθνληαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
β. Η εγγύεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
γ. ηελ εγγύεζε, αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηύπν πνπ
πεξηβάιιεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 26
ηεο αξηζκ. 11389/1993 απόθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
δ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά δύν (2) κήλεο ηνπ
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθώλ.

ε. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθώλ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από
ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 18ν
Υξόλνο – ηόπνο – ηξόπνο παξάδνζεο
Η παξάδνζε ζα γίλεη εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε
ηόπν πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ
αλαδόρνπ. Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξώο ηνλ ρξόλν παξάδνζεο
επί δίκελν ην πνιύ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη’ απηό ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη
ρσξίο λα κπνξεί λα πξνβάιεη αμίσζε γηα ηελ αηηία απηή έλαληη ηνπ Γήκνπ.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 19ν
Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο
εκπηζηεπηηθώλ
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδόκελνπο
ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηόηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηώλεη ζ΄ απηά
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα
κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ γλώζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ νη ζπλδηαγσληδόκελνη. Η
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνξά κόλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιύπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ.
ΑΡΘΡΟ 20ν
Μαηαίσζε-επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θξηζνύλ αζύκθνξα
γηα ηνλ Γήκν, ν δηαγσληζκόο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο
πξνζθνξέο κεηά από λέα πξνθήξπμε, αθνύ εηδνπνηεζνύλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ
ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν δηαγσληζκό.
Δπίζεο ν Γήκνο Λεπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηώζεη ηνλ παξόληα
δηαγσληζκό νπνηεδήπνηε θξίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο γη’ απηόλ.
ΑΡΘΡΟ 21ν
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε
ε θάζε πεξίπησζε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Δληαίνπ
Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΠΟΣΑ, Τπ.
Απόθαζε Δζσηεξηθώλ 11389/93, ΦΔΚ 185 Β΄/23-03-1993).
ΑΡΘΡΟ 22ν
Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ
θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από
απηή, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.
2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από
ηελ ζύκβαζε, εθόζνλ δελ παξέδσζε ηηο πνζόηεηεο ησλ θαπζίκσλ ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε.
3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο
επηβάιινληαη ζ΄ απηόλ νη θπξώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35
ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(ΔΚΠΟΣΑ, Τπ. Απόθαζε Δζσηεξηθώλ 11389/93, ΦΔΚ 185 Β΄/23-03-1993).

ΑΡΘΡΟ 23ν
Σξόπνο πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο ηα νπνία είλαη:
α) Σηκνιόγην-Γειηίν Απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή.
β) Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
γ) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο & βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
πεξί κε νθεηιήο ηνπ πξνκεζεπηή.
δ) Βεβαίσζε (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα) πεξί κε νθεηιήο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ην
Γήκν Λεπθάδαο.
Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππόθεηηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε
λόκηκεο θξαηήζεηο.

ΑΡΘΡΟ 24ν
Πιεξνθνξίεο- Καλόλεο δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο
1. Γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο, Σαρ. δ/λζε: Α. Σδεβειέθε & Τπ. Καησπόδε (Γηνηθεηήξην),
31100 Λεπθάδα, ηει. 2645360542, 2645360610 & θαμ 2645360586, αξκόδηνη
ππάιιεινη θ. Αζαλίηεο Αληώλεο, θ. Γεσξγάθε Κσλ/λα.
2. Η δηαθήξπμε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα απνζηαιεί ζην
Δπηκειεηήξην Λεπθάδαο.
3. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο
εθεκεξίδεο (Σα Νέα ηεο Λεπθάδαο & Λεπθαδίηηθνο Λόγνο) θαη ζε κία παλειιαδηθήο
θπθινθνξίαο.
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ κε ηελ νπνία ζα επηβαξπλζεί ν
αλάδνρνο πξνϋπνινγίδεηαη ζε 350,00 επξώ πεξίπνπ ζπλνιηθά γηα ην πιήζνο ησλ
εθεκεξίδσλ.
Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ην άξζξν 46
Ν.3801/09.
Β.
Έγθξηλεη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηνπο παξαθάησ Κ.Α. εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ:
20-6063.001 πνζό 15.000,00 επξώ, 25-6063.001 πνζό 3.843,84 επξώ, 30-6063.001
πνζό 3.630,48 επξώ, 35-6063.001 πνζό 1.774,08 επξώ, 70-6063.001 πνζό
1.774,08 επξώ, 70-6063.003 πνζό 2.365,44 επξώ, 70-6063.005 πνζό 5.322,24
επξώ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 283/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

