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Έχοντας υπόψη:
1- Tου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
3-Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
4- Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
5-Του N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
6-Του N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
7-Του N. 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».
8- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος
του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
9-Την

263 /2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της προμήθειας, του τεύχους τεχνικών

προδιαγραφών, τη διάθεση πίστωσης ποσού 27.218,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.25.7135.0012,02.25.8224.0002 και
τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Κ ΠΑΥΛΟΥ

ποσού 27.218,00 € 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)
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 29/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30π.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.
Σε περίπτωση μηδενικής συμμετοχής συμμετεχόντων ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη
εβδομάδα την ιδία ημέρα και ώρα .
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 27.218,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό έτους 2016. Η χρηματοδότηση του θα γίνει από
πόρους ΑΠΕ 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.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν για τον εξοπλισμό τους πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ,
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρησης ISO 14001:2004 και πιστοποιητικό καταλληλόλητας για
πόσιμο νερό.

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:
1 ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2 ) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής- διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

3) Φορολογική ενημερότητα
4) – Ασφαλιστική ενημερότητα
.

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης :
Α) Αλλοδαποί
1.-Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής στους, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2.-Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν η περίπτωση iii . της ανωτέρω
παραγράφου αυτής.
3.-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφή τους στα µητρώα
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.

Β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου
προς τούτο εγγράφου.
Γ) Συνεταιρισµοί
1.-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2.-Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις iii της πρώτης παραγράφου .
Δ) Ενώσεις προµηθευτών
1.-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
2.-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες
µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.
3.-Εφόσον από τα προηγούµενα επιτρέπεται, οι προµηθευτές να συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφου.
4.-Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφο.
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.
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 ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Τ.Κ ΠΑΥΛΟΥ

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
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 263 /2016 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.
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.
11.6 Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 12ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
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.
.
Άρθρο 15ο
Ενστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής(Ο.Ε.)
μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβαλλόμενης 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. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης , η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα
επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο
και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

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
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.
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
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