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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Σηερμιάδων, 29/9/2015
Αρ. Πρωτ.: 5328
Αρ. Μελζτθσ: 97/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡ ΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο Δήμορ Οποπεδίος Λαζιθίος διακηρύζζει όηι εκηίθεηαι
ζε Ππόσειπο μειοδοηικό διαγωνιζμό ζύμθωνα με ηον ΕΚΠΟΣΑ, η
Ππομήθεια Λειηοςπγικού Εξοπλιζμού Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Ενημέπωζηρ
ζηον Αβπακόνηε ζηα πλαίζια ηος έπγος
"Δημιοσργία παραηηρηηηρίοσ αρπακηικών πηηνών ζηο Λιμνάκαρο και σποδομών
ενημέρωζης επιζκεπηών ζηον Αβρακόνηε"

ΣΜΗΜΑ Α: Προμικεια Γενικοφ Εξοπλιςμοφ
ΣΜΗΜΑ Β: Ηλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 23.000,00€ με ΦΠΑ ή 18.699,19€ πλζον ΦΠΑ
Π/Τ ΣΜΗΜΑΣΟ Α: 12.819,06 € με ΦΠΑ ι 10.422,00€ πλζον ΦΠΑ
Π/Τ ΣΜΗΜΑΣΟ Β: 10.180,94€ με ΦΠΑ ι 8.277,19€ πλζον ΦΠΑ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: Χαμηλότερη τιμή
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Σηερμιάδων, 29/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 5328
Αρ. Μελζτθσ: 97/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Διμαρχοσ Οροπεδίου Λαςικίου διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε πρόχειρο διαγωνιςμό ςε τμιματα με
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςφμφωνα με:
τθν Τ.Α. 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185Β) (ΕΚΠΟΣΑ)
το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)
το άρκρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)
το άρκρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν
του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ
τθ με αρικμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν περί
αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 του ν.2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων
που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων.
τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωςθσ τθσ
δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν.
τισ διατάξεισ του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που
προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με
τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ.
το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπωσ ιςχφει.
τθ με αρικμ. 7512/18.10.2013 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Κριτθσ για τθν ζγκριςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ
«Δθμιουργία παρατθρθτθρίου αρπακτικϊν πτθνϊν ςτο Λιμνάκαρο και υποδομϊν ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν
ςτον Αβρακόντε Διμου Οροπεδίου Λαςικίου» ςτο Ε.Π. Κριτθσ και νιςων Αιγαίου 2007-2013.
τθ με αρικμ. 1178/6.3.2012 και κωδ. 69 Ανοικτι Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων ςτο ΠΕΠ Κριτθσ και
Νιςων Αιγαίου 2007-2013, Κωδ. Θεμ. Προτ. 61: Ολοκλθρωμζνα χζδια για τθν Αςτικι και Αγροτικι
Αναγζννθςθ, ΟΑΠΤ Διμου Οροπεδίου Λαςικίου
τθ με αρικμό 83/2015 Μελζτθσ - Σεχνικισ Περιγραφισ που ςυντάχκθκε από τθν υπθρεςία του Διμου και
εγκρίκθκε με τθν με αρικμό 85/2015 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου
τθ με αρικμό 37/2015 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου με τθν οποία
εγκρίκθκε θ διενζργεια πρόχειρου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (ΕΚΠΟΣΑ) και κακορίςτθκαν οι όροι του
διαγωνιςμοφ
και με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι, εφόςον τθρθκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
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Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια γενικοφ εξοπλιςμοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ
του Ζργου «Προμικεια Λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ Κζντρου Περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ ςτον Αβρακόντε» ςτα
πλαίςια του Ζργου «Δθμιουργία παρατθρθτθρίου αρπακτικϊν πτθνϊν ςτο Λιμνάκαρο και υποδομϊν
ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν ςτον Αβρακόντε ςτον Διμο Οροπεδίου Λαςικίου» και ειδικότερα αφορά:
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α: Προμικεια γενικοφ εξοπλιςμοφ (γραφεία καρζκλεσ τραπζηια κλπ)
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β: Προμικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ, οκόνεσ κλπ)
ΑΡΘΡΟ 1ο
Δαπάνη
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια είναι 23.000,00€ με ΦΠΑ ι 18699,19 € πλζον ΦΠΑ, ιτοι:
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α: 12.819,06€ με ΦΠΑ ι 10.422,00€ πλζον ΦΠΑ
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β: 10.180,94€ με ΦΠΑ ι 8.277,19€ πλζον ΦΠΑ
Η δαπάνθ κα αντιμετωπιςτεί με υπάρχουςα πίςτωςθ ςτον τρζχοντα προχπολογιςμό του Διμου Οροπεδίου
Λαςικίου , φψουσ: 23.000,00€ (ΚΑ02.30.7341.19). Η προμικεια πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ
«Δθμιουργία παρατθρθτθρίου αρπακτικϊν πτθνϊν ςτο Λιμνάκαρο και υποδομϊν ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν
ςτον Αβρακόντε» (κωδ. MIS 445771) που χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο του ΠΕΠ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 2007-2013 (ΑΕΠ 2013ΕΠ00280169).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Πληροφορίεσ
Σα ζγγραφα τθσ προμικειασ και διευκρινίςεισ επί τοισ παροφςασ διακιρυξθσ μποροφν να ηθτθκοφν από
(Σεχνικι Τπθρεςία, κ. Κων/νοσ Μαρκογιαννάκθ Σθλ. 2844340156)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ημερομηνία Διεξαγωγήσ του Διαγωνιςμοφ
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν προςφορζσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ το αργότερο μζχρι την 23/10/2015, ημζρα Παραςκευή και ώρα 09:30
π.μ., ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Σηερμιάδων Λαςικίου,
Σ.Κ. 72052), με τθν ζνδειξθ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ «Προμικεια
λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ Κζντρου περιβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ ςτον Αβρακόντε για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου «Δθμιουργία παρατθρθτθρίου πτθνϊν ςτο Λιμνάκαρο και υποδομϊν ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν ςτον
Αβρακόντε Διμου Οροπεδίου Λαςικίου»». Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία
και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλοντασ τον ταχυδρομικά
με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου. τθν
περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο Διμοσ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν.
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτισ 23/10/2015, ημζρα Παραςκευή και ώρα 10:00 π.μ., ςτο δθμοτικό
κατάςτθμα του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου από τριμελι Επιτροπι που ζχει οριςτεί με απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ημερομηνία αποςφράγιςησ οικονομικών προςφορών
Η αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
και λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα, που κα ορίςει θ Επιτροπι και κα κάνει
γνωςτό ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με ζγγραφο τθσ.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Γλώςςα
Όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτόν
ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Προζλευςη προμηθειών – Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
1. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που αφοροφν τθν προμικεια:
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α: Γενικόσ Εξοπλιςμόσ
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β: Ηλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ
εγχϊριασ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ, ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτα άρκρα του ΕΚΠΟΣΑ.
2. Δικαίωμα ζυμμεηοχής ζηο διαγωνιζμό, έχουν:
α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, που ζχουν επαγγελματικι δραςτθριότθτα
ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ
υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997.
β) Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινι προςφορά. Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ δεν
απαιτείται να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που Ζνωςθ /
Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τισ κοινοπραξίεσ ι τισ ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
τθν προςφορά κα αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε προςϊπου και το ειδικό μζροσ του Ζργου με
το οποίο κα αςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου.
Όλα τα πρόςωπα τθσ ζνωςθσ καλφπτουν τθν απαίτθςθ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου
Οργανιςμοφ Εμπορίου.
3. Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ όςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007 και
ςυγκεκριμζνα εάν:
α) Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο
2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ L 351 τθσ 29.1.1998,
ςελ.1).
β) Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του
υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ
98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (ΕΕ L 358 τθσ 31.12.1997, ςελ.2).
γ) Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ
για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ.48).
δ) Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (άρκρο 43 παρ.1δ του ΠΔ
60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
ε) Βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό,
αναςτολι εργαςιϊν ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από
τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ.
ςτ) Κινικθκε εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά
περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ.
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η) Καταδικάςκθκαν με δικαςτικι απόφαςθ με ιςχφ δεδικαςμζνου για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι
τουσ.
θ) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα
με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι νομοκεςία.
κ) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι νομοκεςία.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι
προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό.
4. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατακζςουν ςτον κυρίωσ φάκελο ςτοιχεία που
αποδεικνφουν τθ φερεγγυότθτά τουσ, τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία τουσ και τθν τεχνικι επάρκειά τουσ (π.χ. εταιρικι
παρουςίαςθ, τεχνικό προςωπικό και εξοπλιςμόσ, πιςτοποιιςεισ, αποδεικτικά ποιότθτασ προϊόντων κ.λπ.).
Ο Διμοσ Οροπεδίου Λαςικίου ζχει δικαίωμα να ελζγξει με κάκε νόμιμο τρόπο τθν αλικεια των ανωτζρω δθλουμζνων
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που είναι το 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ χωρίσ το Φ.Π.Α., ιτοι 46,00 ΕΤΡΩ για το ΣΜΗΜΑ Α και 441,81 ΕΤΡΩ για το ΣΜΗΜΑ Β. Ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ είναι μεγαλφτεροσ κατά τουλάχιςτον ζνα (1) μινα από το χρόνο ιςχφσ τθσ
προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ.
Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 26 του ΕΚΠΟΣΑ.
2. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τουσ (φυςικά πρόςωπα) ι το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (νομικά πρόςωπα), κατά τθν θμζρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σο πιςτοποιθτικά κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του
διαγωνιςμοφ.
Για αλλοδαποφσ τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ςυνεταιριςμοί, οι ενϊςεισ προμθκευτϊν ιςχφουν τα
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ΕΚΠΟΣΑ.
3. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για
διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των
εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). τοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ
και Διευκφνων φμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό
πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ
νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, Βεβαίωςθ Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.
4 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για
κάποιο αδίκθμα, ιτοι: για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, ι νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
Για τα νομικά πρόςωπα, το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, των ωσ άνω παραγράφων, αφορά τουσ Διαχειριςτζσ όταν το
νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευκφνοντα φμβουλο όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
5 Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από τα οποία να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, δεν τελεί ςε
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αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν τελεί ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ και δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
6 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία
τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά,
ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ
του ενδιαφερόμενου ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ, που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ. τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ
καταςτάςεισ.

7. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςϊπουσ τουσ υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά,
βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, βεβαιουμζνου του γνθςίου τθσ υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σρόποσ κατάθεςησ προςφορών
1. Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ προςφορζσ μζςα ςτθν προκεςμία
που ορίηεται από τθν ςχετικι προκιρυξθ.
2. Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι τον διαγωνιςμό τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ.
3. Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι, μαηί με τθν προςφορά, πρζπει να κατακζςουν δείγματα των προςφερομζνων υλικϊν, αυτά
κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτο Γραφείο προμθκειϊν του Διμου, θ δε ςχετικι απόδειξθ, ι το δελτίο
αποςτολισ υποβάλλεται μαηί με τα δικαιολογθτικά ςτθν προςφορά τουσ.
4. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται από το
πρωτόκολλο του Διμου , με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα κατακζτονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν
προθγοφμενθ του διαγωνιςμοφ.
5. τισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςταλμζνεσ προςφορζσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα από τισ
διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου δεν λαμβάνονται υπόψθ.
6. Προςφορζσ που κατακζτονται ςτθν Τπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν
αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ προ τθσ εκπνοισ τθσ
προκεςμίασ που κακορίηεται από τθν προκιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με
τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. Επίςθσ επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται
ι κατακζτονται ςτθν Τπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα.
7. τον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια δθλαδι: Προσ το Διμο Οροπεδίου Λαςικίου,
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ «Προμικεια λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ κζντρου περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ ςτον
Αβρακόντε για τθν υλοποίθςθ του Ζργου «Δθμιουργία παρατθρθτθρίου αρπακτικϊν πτθνϊν ςτο Λιμνάκαρο και
υποδομϊν ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν ςτον Αβρακόντε»».
γ. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα.
8. Όλεσ οι προςφορζσ κα είναι ςυνταγμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα διαφορετικά κα αποκλείονται. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι
τεχνικοί όροι και τα φυλλάδια τεχνικϊν όρων (prospectus) τα οποία δφναται να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Προςφορζσ
Είναι δυνατι θ υποβολι τμθματικϊν προςφορϊν για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ παροφςασ. ε περίπτωςθ υποβολισ
προςφοράσ για περιςςότερα του ενόσ τμιματα οι υποψιφιοι οφείλουν να κατακζςουν, επί ποινι απαράδεκτου, χωριςτι
προςφορά ανά τμιμα.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά ςφραγιςμζνο ςε δφο αντίγραφα, ο οποίοσ κα φζρει τισ ενδείξεισ που
αναφζρονται ςτο παραπάνω άρκρο 8 τθσ παροφςθσ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ, δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Μζςα ςτο φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ:
Ο διαγωνιςμόσ γίνεται με κριτιριο τθν χαμθλότερθ μόνο τιμι ςυνεπϊσ ςτον κυρίωσ Φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται
όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που τα
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά
ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με
τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξάςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά
οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε επιτροπι
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ και κατά τον ζλεγχο κακαρογράφει τθν
τυχόν διόρκωςθ και μονογράφει και ςφραγίηει αυτι. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ, οι
οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Προςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, εκτόσ εάν κατά
περίπτωςθ ςτθν προςφορά του ρθτά αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδζχεται. τθν περίπτωςθ αυτι ο
προςφζρων να αναφζρει ςτθ προςφορά του τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον τθσ είτε
φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ
μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών
1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για τρεισ (3) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία, πριν από τθν λιξθ τθσ, κατ’
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν διακιρυξθ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Αντιπροςφορζσ
τουσ διαγωνιςμοφσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται, απαράδεκτεσ.

Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ)

7

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ενςτάςεισ προ τησ υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ
1. Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειασ του, ι τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ς’
αυτόν, υποβάλλεται εγγράφωσ ωσ εξισ:
α. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ Τπθρεςία, μζςα ςτο μιςό του
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του ΕΚΠΟΣΑ άρκρο 15 παρ.1α.
β. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτόν μόνο από προμθκευτι που
ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό ι αποκλείςτθκε απ’ αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που
ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο, ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ Επιτροπι, μζχρι και τθν επόμενθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αντιςτοίχου ςταδίου. Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του
διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο όργανο. Σο
όργανο αυτό υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ του ςτθν Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά.
2. Οι ανωτζρω αποφάςεισ τθσ Οικονομικήσ επιτροπήσ κακϊσ και οι αποφάςεισ τουσ γενικά που αφοροφν τθν
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ελζγχονται για τθν νομιμότθτα τουσ και είναι δυνατι θ προςβολι τουσ ςτο Γενικό
Γραμματζα τησ οικείασ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπωσ
αυτόσ ιςχφει κάκε φορά.
3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, προ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Άρθρο 13ο
Προςφερόμενη τιμή
Με τθν προςφορά θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχϊν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το ΦΠΑ για τθν
παράδοςθ του υλικοφ ςτο Διμο που προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ.
Επίςθσ, θ δαπάνθ για τισ ανακοινϊςεισ, δθμοςιεφςεισ περιλιψεων των διακθρφξεων και γνωςτοποιιςεων βαρφνει τουσ
φορείσ που εκτελοφν τισ προμικειεσ.
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο Διμοσ απαλλάςςεται τθσ καταβολισ δαςμϊν κατά τον εκτελωνιςμό
των υλικϊν που ειςάγονται από άλλεσ χϊρεσ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ.
3. Εάν θ προςφερόμενθ τιμι είναι ςε άλλο νόμιςμα ιςχφουν οι διατάξεισ του ΕΚΠΟΣΑ που αναφζρονται ςτο άρκρο 16.
Άρθρο 14ο
Αποςφράγιςη των προςφορών
1. Σο αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν ςχετικι προκιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτο
παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία
για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
2. Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογθτικά
και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά φφλλο.
Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται αλλά μονογράφεται και ςφραγίηεται από το παραπάνω
όργανο μζχρι να κρικεί θ προςφορά εάν είναι ςφμφωνθ με τθν τεχνικι περιγραφι τθσ διακιρυξθσ.
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν
προςφορζσ κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει, κάνει δεκτζσ
τισ προςφορζσ που κατζκεςαν τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 7ο τθσ διακιρυξθσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ
όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ διακιρυξθσ και απορρίπτει τισ υπόλοιπεσ.

Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ)

8

Η αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα, που κα ορίςει θ Επιτροπι και κα κάνει γνωςτό
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με ζγγραφο τθσ.
3. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτον διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν
που προςφζρκθκαν
Άρθρο 15ο
Αξιολόγηςη προςφορών
Ο διαγωνιςμόσ γίνεται με κριτιριο τθν χαμθλότερθ προςφορά από οικονομικι άποψθ, εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
και τα δείγματα που κατατζκθκαν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ ανά είδοσ.
Για τθν επιλογι τθσ χαμθλότερθσ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ ςφμφωνα με τουσ
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθν διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ.
Η τελική επιλογή του προμηθευτή γίνεται ανά τμήμα, ςφμφωνα με τη χαμηλότερη προςφορά

Άρθρο 16ο
Κατακφρωςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ – Τπογραφή φμβαςησ

1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν με
βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α’ 290).
2. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να προςζλκει ςτθν Τπθρεςία, εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ
και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ πλζον ΦΠΑ, με χρόνο ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ. Η εγγυθτικι επιςτολι επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ
ο

Άρθρο 17
Εγγυήςεισ
Οι προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνα πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το δικαίωμα.
Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από μθ ελλθνικι Σράπεηα, τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ επίςθμεσ
γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ.
Για το περιεχόμενο των εγγυθτικϊν επιςτολϊν εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 26 του ΕΚΠΟΣΑ.
ε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να ςθμειϊνεται ςτθν εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ ότι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.
Άρθρο 18ο
Σρόποι πληρωμήσ

Η προςφερόμενθ τιμι είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν
υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ.
Η πλθρωμι μετά τθν παραλαβι των υλικϊν και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δε διαπιςτϊςει κανζνα
πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν.
Άρθρο 19ο
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςησ
Σα υπό προμικεια είδθ παραδίδονται, ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο χρονοπρογραμματιςμό του ζργου «Δημιουργία
Κζντρου πληροφόρηςησ και εξυπηρζτηςησ Επιςκεπτών ςτο Ψυχρό Δήμου Οροπεδίου Λαςιθίου» και ο οποίοσ
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τουσ προμθκευτζσ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ δε δφναται να υπερβεί τον ζνα (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ.
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Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ.
Άρθρο 20ο
Ζκπτωςη προμηθευτή
Όταν δεν προςζλκει να υπογράψει ο προμθκευτισ μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε (παρ.5 άρκρο 24, παρ.1
άρκρο 35 του ΕΚΠΟΣΑ) κθρφςςεται ζκπτωτοσ και γίνεται κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ.
Όταν δεν παραδϊςει τα υλικά εντόσ του χρόνου που ορίηεται ςτθ φμβαςθ, χωρίσ να υποβάλει αίτθμα παράταςθσ
(παρ.2 άρκρο 27 ΕΚΠΟΣΑ).
Όταν δεν αντικακιςτά εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ τα υλικά που κρίκθκαν ακατάλλθλα (παρ.1 άρκρο 34 ΕΚΠΟΣΑ)
Όταν δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτο χρόνο που ςυμφωνικθκε.
Οι κυρϊςεισ μετά από απόφαςθ Δ.. είναι:
1. Κατάπτωςθ, ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

2. Προμικεια του υλικοφ ςε βάροσ του.
Άρθρο 21ο
Δημοςίευςη
Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται μια φορά ςε θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ Λαςικίου. Επίςθσ, το αναλυτικό
τεφχοσ διακιρυξθσ και θ τεχνικι μελζτθ είναι αναρτθμζνα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Οροπεδίου Λαςικίου
http://www.dimosoropediou.gr/ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ (τουλάχιςτον 15 θμζρεσ). Σο παρόν αναρτάται ςτο
Διαδίκτυο, μζςω του Προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχοσ
Οροπεδίου Λαςιθίου
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