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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ OΡΧΟΜΕΝΟΥ
AΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 11307
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,2
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 3
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Την

264 /2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, και

τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, την 63/2017 Α.Ο.Ε για την διάθεση πίστωσης ποσού 20.943,60 € σε
βάρος του ΚΑ 02.25.7135.0011
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΙ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ

ποσού 20.943,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την συμφερότερη τιμή προσφοράς
βάσει τιμής, που ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και με τους παρακάτω όρους:
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου
121 του Ν.4412/2016, ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Παράλληλα θα
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Oρχομενού www.Οrchomenos.gr (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται από την
υπηρεσία μέχρι τις 23-10-2017)
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, 28ης Οκτωβρίου 50- Ορχομενός στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 26/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00π.μ., ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν
ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Ορχομενού πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στη Διεύθυνση: Δήμος Ορχομενού, 28ης Οκτωβρίου 50- Ορχομενός Τ.Κ 32300 , οι οποίες
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών
κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα
με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 20.943,60 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό έτους 2017. Η χρηματοδότηση του θα γίνει από
ιδίους πόρους του Δήμου Ορχομενού
Άρθρο 3ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προμηθευτές που
αντιπροσωπεύουν εργοστάσια ελληνικά ή της αλλοδαπής.
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Άρθρο 4ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο και είναι
εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μόνον το σύνολο των
αιτουμένων προϊόντων του συστήματος.

Άρθρο 5ο
Στοιχεία - δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω,
κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί
ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο της παρούσης διακήρυξης έντυπο υπεύθυνης δήλωση του Ν.
4412/2016 (TEYΔ),.
Ι) Θα αναγράφονται

τα στοιχεία του διαγωνισμού,στον οποίο συμμετέχει(αριθμός

διακήρυξης-αντικείμενο-είδος διαγωνισμού),
ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι:
i.

Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα η περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016

ii.

Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις,σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

iii. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(κύριας
και επικουρικής) σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας
της χώρας εγκατάστασης του,και θα γράφει αναλυτικά του ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι
υποχρεωμένος για καταβολή εισφορών
iv. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
v.

για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73
του Ν. 4412/2016.

vi.

Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.(To πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί το
πολύ πρίν έξη μήνες)
vii .Δέν τελεί σε καμμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 που

αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
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προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων
και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
Δημοσίου η Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η
ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

iv.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταθέτοντα τον φάκελλο του διαγωνισμού .

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.,
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το
πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει
πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που
έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα
στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της
ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από
το Δήμο Oρχομενού, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Ορχομενού αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
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αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O
αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

.

Άρθρο 6ο
Τιµή προσφοράς
1. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση και εγκατάσταση των υλικών. Η τιµή θα αναγράφεται ως εξής:
1.1 Τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως
1.2 Χωριστά θα αναγράφεται ο συνολικός ΦΠΑ και θα δίδεται επίσης και συνολική τιµή µε τον ΦΠΑ
της προσφοράς.
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψων η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
2. Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή.

Άρθρο 7ο
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) µήνες από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
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1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη
της και κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη

Άρθρο 8ο
Εγγύηση συµµετοχής
1. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό
διαγωνισμό.
Άρθρο 9ο
Γλώσσα σύνταξης προσφοράς
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα
τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 10ο
Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού
της αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού μέσα σε (σφραγισμένο)
κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Ι)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΙ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΙ) Αριθμός διακήρυξης ( Αριθμ. Πρωτ. της διακήρυξης)
ΙΙΙ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
ΙV) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απoκλεισμού να περιέχει:
1. Στον κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχονται τα παρακάτω:
1.1 Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό που ζητούνται στο 5° άρθρο,
καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των
συμμετεχόντων φορέων
1.2 Η εγγυητική συμμετοχής όπως περιγράφεται στο 8° άρθρο
1.3 Μέσα στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε φάκελο με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1.4 Αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών.
Καλό είναι αυτά να βρίσκονται µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόµο ή ντοσιέ,
ώστε να µην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.
Επίσης, εις διπλούν θα δοθούν και τα τυχόν προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας
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κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το φύλλο τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι
συντεταγμένο µε την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι συνηµµένες προδιαγραφές.
2. Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον των
ενδείξεων που αναφέρονται στην §1 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει όπως προβλέπεται η οικονομική προσφορά,
καθώς και ένα αντίγραφο της.
Οι φάκελοι της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα έχουν επάνω τις ίδιες ενδείξεις µε
τον κυρίως φάκελο.
3. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζομένου σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη.
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 μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από
την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο μέχρι την
ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ∆ήµου - µε
ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 11ο
Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η
παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών
άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα
αυτή.
11.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής η οποία ορίστηκε με την
υπ΄αριθμ
12 /2017 απόφαση του της Οικονομικής Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από
αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους και
γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την
οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του
συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει
στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.
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11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην
αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.
11.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην
οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
11.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και
ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο
πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής ( μεγαλύτερη έκπτωση επί του πρου/σμού της προμήθειας)

Άρθρο 12ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

•

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

•

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους
νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην
Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή
ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική
κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική
απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να
καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 13ο
Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις
Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ.
Δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης και θα συμπεριλαμβάνουν την
αξία των υλικών, της εργασίας και κάθε εξόδου που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα
μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις αντίστοιχες
κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με
τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς επίσης και με τη δαπάνη
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της υπηρεσίας σε μια τοπική εφημερίδα .
Άρθρο 14ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται μετά την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
.
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Άρθρο 15ο
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το
οποίο επισυνάπτεται 4. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή

Άρθρο 16ο
.
. Εγγύηση

καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, το σκοπό της έκδοσης .
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων.
Άρθρο 17ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας
µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 18ο
4
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Πληµµελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης,
ή εµφανίζουν ελαττώµατα τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 έως 215 του
Ν. 4412/2016.

Άρθρο 19ο
Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή -Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο
από την σύµβαση χρόνο.
Τα υλικά της παρούσας προμήθειας θα παραδοθούν στον
ασφάλισης και φορτοεκφόρτωσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

∆ήµο και

οι δαπάνες µεταφοράς,

Τα υλικά θα παραδοθούν και εγκατασταθούν µετά την υπογραφή της σύμβασης εντός σαράντα
(40) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, µε έξοδα του αναδόχου.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σύμφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης,
µετά την παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών.
Ολόκληρη η συµβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή µετά την οριστική παραλαβή, µε την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.

Άρθρο 20ο
Γενικά
Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 21ο
Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών θα είναι σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη
τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Άρθρο 22ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του ,
τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαραχτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαραχτήρα αφορά μόνο στην προστασία
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
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Άρθρο 23ο
Δημοσίευση
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. Η Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί:
•

στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου,

•

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ww.orchomenos.gr

•

στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δηµοσιευθεί

σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, της έδρας του νοµού, δώδεκα (12) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την διενέργειά του, σύµφωνα µε το άρθρο 121 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης
της περιλήψεως της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
•

Άρθρο 24ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Oρχομενού Ταχ. Δ/νση 28ης Οκτωβρίου 50 . Τηλ.: 2261351115
Ορχομενός 13-10-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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