ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Απριλίου του έτους 2012
και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
183/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 10-04-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
183/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
8ο / 10-04-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση των όρων διαγωνισµού, ενδεικτικού προϋπολογισµού, τεχνικών
προδιαγραφών προµήθειας
υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8790/06-04-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1. Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2. Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8)
9)
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση των
όρων διαγωνισµού, ενδεικτικού προϋπολογισµού, τεχνικών προδιαγραφών προµήθειας
υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων έτους 2012 και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων έτους 2012 ∆ήµου Καρδίτσας.
3. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
5. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
6. Τον νόµο 3852/10 & Π∆ 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011)
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ∆ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των 73.800,00
ευρώ µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2012.
9. Την υπ’ αριθ.103/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος
ανάθεσης της προµήθειας.
10. Την αναγκαιότητα της προµήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές
προδιαγραφές.
Αποφάσισε

οµόφωνα

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού €
44.000,00 ευρώ € (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων έτους 2012.
Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόµο 3548/2007.
∆.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την
07/05/2012 και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ'
αριθ. 26-3-2012/A/∆.Ε.Μ. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 183/2012 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο
αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κατσαούνος
Γιάννης), µέχρι την 07/05/2012 και ώρα 11:00
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί
προµηθειών του δηµοσίου.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο.
Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον
διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία
υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών
στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από
την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης
παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους
συµµετέχοντες.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
∆ικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού. Η εγγύηση
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι
µετά από 5 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 5,2 της παρούσας ) .
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ2 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων
(γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού,
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς
καταλόγους.
3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση
προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας,
καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της
εταιρείας.
4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
• ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν 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 την
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.
6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. εκτός εάν στην
προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση
αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών
περιορισµών.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για
γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις .
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου.

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης προµήθειας
εφόσον αφορούν το σύνολο ενός επιµέρους είδους.

θα γίνονται δεκτές,

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα.
3.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στο αρµόδιο γραφείο, όπως καθορίζεται στο
πρώτο άρθρο της παρούσας διακήρυξης
3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο
καλά σφραγισµένο.
3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
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• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος.
3.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία.
A. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα
στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών.
Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών
προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην
προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή ( Αυτό θα
προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για οποίο υλικό κρίνει. Σε τέτοια περίπτωση η
διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα
αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς δειγµάτων, για όλα τα
προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι υποχρεωτική.
B. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα
συγκεκριµένα και µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς
και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
α. τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
( µπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς )
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν
τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική
επιτροπή. Για ένσταση Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής
είναι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005)
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη
(φθηνότερη) τιµή ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η
προσφορά του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του
συνολικού προϋπολογισµού του κάθε είδους που αναφέρεται στη µελέτη. Για την
επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές
κλπ.)
5.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους
να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν ο ∆ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό,
όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη
5.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την
κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας.
5.4. Ο προµηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις
τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό
προµήθεια ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις
ίδιες τιµές του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. Ο δήµος Καρδίτσας
διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια αγαθών µέχρι του
ορίου της συµβατικής τιµής που θα συµφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και
επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε την Ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε
αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας.
Κάθε επιµέρους παραγγελία θα δίδεται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι
κυρώσεις που
προβλεπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 10 µέρες από την κάθε έγγραφη
παραγγελία.
Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο και παραληφθεί
οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την αρµόδια επιτροπή.
β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Η ανωτέρω Σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του πρώτου
των συµβαλλοµένων απευθυνόµενη προς τους προµηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της
για ένα ακόµη δίµηνο.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της
σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία.
Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των
απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και
υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ∆ήµου
Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η
προµήθεια.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Καρδίτσας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και
Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας,
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους
προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
183/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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