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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέµα: Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού έτους 2016 του ∆ήµου Αγίου Νικολάου και των
Νοµικών Προσώπων του µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη την µε αριθµό 113/15-06-2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΑ
11389 ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-1993) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95, σε πρόχειρο διαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών (16.299,76) µαζί µε το ΦΠΑ, µε τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Αρµόδια υπηρεσία είναι το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Αγίου Νικολάου τηλ. 28410 89923, φαξ
28410 89939, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο zampagkalou@dimosagn.gr.

Άρθρο 2ο ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σύµφωνα µε:
- το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το
Ν. 4111/13 όπου ορίζεται ότι «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α.
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις
ανάγκες των ∆ήµων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους
οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».
- το Π.∆. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 88/654/ΕΟΚ» όπου ορίζεται ότι κάθε χώρος εργασίας θα πρέπει να
είναι εξοπλισµένος µε ένα φαρµακείο που θα περιέχει τα ελάχιστα απαραίτητα υλικά πρώτων
βοηθειών.
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- Την µε αριθµό 53361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/11- 10-06).
- Την µε αρ. οικ. 32205/∆10.96/02-10-13 Απόφαση Υπ. Εργασίας.
Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύµφωνα µε τα αιτήµατα που έχουν απευθύνει τα Νοµικά Πρόσωπα
του ∆ήµου ΟΚΥ∆ΑΝ και ΠΑΟ∆ΑΝ, συντάχθηκε η µελέτη αρ. 45/8612/08-06-16, η οποία αφορά την
προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για το έτος 2016 των κάτωθι φορέων:
1. ∆ήµος Αγίου Νικολάου (∆ΑΝ) για την πραγµατοποίηση εµβολιασµού στο προσωπικό που
δικαιούται την παροχή, καθώς και την προµήθεια φαρµακο- επιδεσµικού υλικού φαρµακείου Α΄
Βοηθειών για τους χώρους εργασίας (Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 336/13-06-16).
2. Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.∆.Α.Ν.) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του (Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 64/10-06-16).
3. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.) για την προµήθεια
φαρµακο- επιδεσµικού υλικού φαρµακείου Α΄ Βοηθειών για τις εγκαταστάσεις του (Απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου 50/13-06-16).
Η δαπάνη για την ως άνω προµήθεια θα αντιµετωπιστεί κατά το µέρος που αφορά το ∆ήµο Αγίου
Νικολάου από Ι∆. ΠΟΡΟΥΣ/ΟΤΑ έτους 2016 του ∆ήµου, ενώ κατά το µέρος αφορά τα Νοµικά
Πρόσωπα του ∆ήµου, θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις έτους 2016 του προϋπολογισµού του κάθε
φορέα ξεχωριστά.
Το συνολικό κόστος της προµήθειας, για όλους τους φορείς, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.299,76 ευρώ (13.472,36 πλέον 2.827,40 ΦΠΑ
6%, 13%, 24% ανάλογα µε την περίπτωση).
Επισηµαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο της συµβατικής ποσότητας.
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε προµηθευόµενο είδος,
ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές για όλους τους φορείς, θα υποβληθούν στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου ο οποίος έχει την
ευθύνη για τη διαδικασία ανάθεσης, ενώ οι συµβάσεις θα υπογραφούν µε τον κάθε φορέα χωριστά.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του
συνόλου των ειδών ή για το σύνολό των ειδών ενός ή περισσοτέρων φορέων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών και ο τρόπος παράδοσης αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης µε αρ. 45/8612/08-06-2016, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας διακήρυξης.
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Η προµήθεια, λόγω του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισµού της, προτείνεται να γίνει µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των
ειδών του κάθε φορέα.
Θα επιβαρυνθούν πιστώσεις που θα εγγραφούν το έτος 2016 στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων
(Κ.Α.):
ΦΟΡΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κωδικός
Αριθµός

ΠΙΣΤΩΣΗ (ευρώ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤ. ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ (ευρώ)

10.6631.01

8.000,00

840,90

Ο.Κ.Υ.∆.Α.Ν.

15.6631

15.000,00

14.960,92

Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.

15.6681

500,00

497,94

23.500,00

16.299,76

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 3ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση για την
οποία προορίζονται, ενώ τα φάρµακα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές που θέτει η
ελληνική νοµοθεσία και ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων.
Τα φάρµακα και το φαρµακευτικό υλικό που παραδίδεται θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία λήξης
µακροπρόθεσµη, ανάλογα µε το φαρµακευτικό είδος.
Τα ΚΟΥΠΟΝΙΑ των φαρµάκων θα παραδίδονται µε τις συσκευασίες στο φορέα, καθώς είναι
απαραίτητο να επισυνάπτονται στα εντάλµατα πληρωµών.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται κατόπιν µακροσκοπικού ελέγχου από επιτροπές παραλαβής που θα
υποδειχθούν από τον κάθε φορέα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν της υπογραφής σύµβασης µε κάθε φορέα χωριστά, ενώ θα
έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος τρέχοντος έτους, µε εξαίρεση την περίπτωση της παράτασης της
σύµβασης έως και τρείς µήνες πέραν της λήξης της, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την
υπογραφή σύµβασης για την αντίστοιχη προµήθεια

έτους 2017, µετά από κοινή συµφωνία των

συµβαλλοµένων. Η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση
των απαραίτητων ποσοτήτων και δεν θα δηµιουργήσει επιπλέον κόστος για τους φορείς.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ή όπως αλλιώς υποδειχθεί από τους φορείς, στους
χώρους που θα υποδειχθούν και κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες κάθε φορέα, µε
φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. Ο προµηθευτής οφείλει να διασφαλίσει τις
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κατάλληλες συνθήκες διατήρησης και µεταφοράς των σκευασµάτων (θερµοκρασίας, καθαριότητας και
άλλες) µέχρι την παράδοσή τους στο φορέα.

Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο και είναι απόδειξη ότι ο διαγωνιζόµενος είναι
πλήρως ενήµερος της διακηρύξεως αυτής, των γενικών συνθηκών της προµήθειας και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική γλώσσα και η τιµή σε ευρώ.
Η γλώσσα σύνταξης των τεχνικών εγχειριδίων µπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική (άρθρο 6
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειµένου, πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων,
κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα επικυρωµένες.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά µε τις εξής επιλογές:
- για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των ειδών για όλους τους φορείς
- για το σύνολο των ειδών ενός ή περισσότερων φορέων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό καταθέτουν τις προσφορές στην αρµόδια Επιτροπή,
την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, που ορίζει η διακήρυξη.
Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραδίδονται στην υπηρεσία
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Αγίου
Νικολάου, µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στο εξωτερικό µέρος του οποίου θα αναγράφεται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
β) Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
γ) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό.
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Μέσα σε αυτόν τον κυρίως φάκελο, θα περιέχονται εις διπλούν η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόµενο άρθρο. Καλό είναι αυτά να
βρίσκονται µε τη σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα
απώλειάς τους.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαµβάνει επίσης:
1. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και όλα τα προηγούµενα
στοιχεία (α) έως (γ).
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται εις διπλούν:
- Έγγραφο τεχνικής προσφοράς µε σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα που θα αναφέρει
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών (για τις οµάδες για τις οποίες υποβάλλει
προσφορά) µε τη σειρά και την περιγραφή είδους, όπως αυτές αναγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών µε τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι
επίσηµοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
2. Καλά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και
όλα τα προηγούµενα στοιχεία (α) έως (γ).
- Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη, η
οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα προσφερόµενα είδη (για τις οµάδες για τις οποίες
υποβάλλει προσφορά), σε ευρώ, µε τη σειρά και την περιγραφή είδους, όπως αυτές αναγράφονται
στις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του ΦΠΑ) για παράδοση των ειδών στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και
επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Οι προσφορές πρέπει να είναι ευδιάκριτες χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση
προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που
συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους
τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης,
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 5ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α) 1. Στο διαγωνισµό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί:
α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, γραµµένα στα οικεία µητρώα του
άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β) συνεταιρισµοί
γ) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός από τις περιπτώσεις που η
παρούσα διακήρυξη ορίζει διαφορετικά.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:

α) Για τους Έλληνες πολίτες:
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. Β του
παρόντος άρθρου, η οποία θα απευθύνεται στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου.
2) 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.

Σελίδα 6 από 16

3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται
την καταβολή εισφορών.
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών.
5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6) 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.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) (5)
και (6) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο η αρµόδια αρχή δεν εκδίδει πιστοποιητικό για το σύνολο των ως
άνω απαιτουµένων, θα προσκοµιστεί βεβαίωση της αρχής περί µη έκδοσης, καθώς και ένορκη
δήλωση του προµηθευτή, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας
διακήρυξης.
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των Ο.Τ.Α.
- Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα..
8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό
και το είδος των εργασιών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εφόσον δεν υπάρχει
υποχρέωση εγγραφής τους στα ως άνω υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Φαρµακευτικό Σύλλογο
ή τον κατάλληλο επαγγελµατικό φορέα.
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β) Για τους αλλοδαπούς:
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. Β του
παρόντος άρθρου.
(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
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.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3), (5) και (6) της
περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. Εφόσον δεν υπάρχει
υποχρέωση εγγραφής τους στα ως άνω υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Φαρµακευτικό Σύλλογο
ή τον κατάλληλο επαγγελµατικό φορέα.

γ) Για τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος
ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
Στην περίπτωση του νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη προσφορά και τα κατά
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης ως εξής:
• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο
ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο.
• Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει,
νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει
κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν
δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε
και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης, Πρακτικό
∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό.
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• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η προσκόµιση
ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στο οικείο Μ.Α.Ε.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η δικαστικής
αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης.

δ) Για τους συνεταιρισµούς:
(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. Β του
παρόντος άρθρου.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3), (5) και (6) της περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής.

ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
(2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 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%.
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
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4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται
µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν,
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.

6. 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 συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.

7. Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. εγγυητικής επιστολής, απλού κειµένου, πιστοποιητικών,
εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα επικυρωµένες. Η µετάφραση
υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

8. Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν
στη ρύθµιση.
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
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Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων,
συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε
την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο, ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.
Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και
εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο
επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Β) Κατατίθεται εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% (ένα
τοις εκατό) επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφεροµένων
ειδών, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑΤΣΜΕ∆Ε, ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Γενικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές και την κατάπτωσή τους,
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08-08-14 τ΄Α)
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό απευθύνεται προς το ∆ήµο Αγίου Νικολάου.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1.Την ηµεροµηνία έκδοσης
2.Τον εκδότη.
3.Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4.Τον αριθµό της εγγύησης.
5.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
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6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή έως τις 12-11-2016. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος
της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας,
υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά της υπογραφής της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης
για ποσό ίσο µε το 1% (ένα τοις εκατό) της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προµηθευτές (ή ο προµηθευτής)
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του κάθε φορέα, µε τον οποίο θα υπογραφεί
σύµβαση.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, επιστρέφεται µε φροντίδα του, µε την
προσκόµιση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό
επιστρέφονται µε φροντίδα τους, µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας µε τα ποσά των εγγυητικών
επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχούν στους φορείς για τους οποίους κατ’ επιλογήν µπορεί να
υποβληθεί προσφορά:
ΦΟΡΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤ. ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ (ευρώ)

ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1%

768,15

7,68

Ο.Κ.Υ.∆.Α.Ν.

12.260,88

122,61

Π.Α.Ο.∆.Α.Ν.

443,33

4,43

13.472,36

134,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
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Άρθρο 6ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
∆εν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 8ο ΤΙΜΕΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε φορέα.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν για κάθε είδος την τιµή του σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και το ποσοστό
Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Επίσης πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της προσφοράς προ και µετά το ΦΠΑ, καθώς και η αξία του
ΦΠΑ.
Με την προσφορά, η τιµή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά µονάδα, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να καθίσταται εύκολα συγκρίσιµη.

Άρθρο 9ο ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το συνολικό κόστος της προµήθειας σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της, προϋπολογίζεται
στο ποσό των 16.299,76 ευρώ (13.472,36 πλέον Φ.Π.Α. 2.827,40) και θα αντιµετωπιστεί από τους
προϋπολογισµούς των φορέων.
Η πληρωµή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, και θα γίνεται µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια Υπηρεσία του φορέα που έχει συνάψει
τη σχετική σύµβαση.
Σε περίπτωση υπερηµερίας πληρωµής της συµβατικής αξίας, το επιτόκιο υπερηµερίας θα υπολογιστεί
µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη
αναχρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου
εξαµήνου (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες.
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών.
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Άρθρο 10ο ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 11-07-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, οδός Γουρνιών 13 και Γιαµπουδάκη, από αρµόδια Επιτροπή.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού,
παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών µετά την
ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από
Επιτροπή ∆ιενέργειας του

διαγωνισµού

την

και φυλάσσονται.

Όσοι δικαιούνται, λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα,

σε

χρόνο που θα καθορισθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα
αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους
δικαιούνται να παρευρεθούν, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε φορέα.
Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών το αρµόδιο για
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων όργανο, θα γνωµοδοτήσει για την επιλογή του προµηθευτή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. δ της περίπτωσης 1 του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται
κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού,

ή

έχουν

απορριφθεί

οι

σχετικές

τους

ενστάσεις,

θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται
µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω
όρους.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Η ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων δύναται να γίνει και µε αποστολή µέσω φαξ των πρακτικών της
επιτροπής, µε αποδεικτικό αποστολής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σελίδα 14 από 16

Άρθρο 11ο ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι συµβάσεις καταρτίζονται µετά την κατακύρωση ξεχωριστά για έκαστο νοµικό πρόσωπο, για τις
ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη (φορέα,
προµηθευτή).
Η κάθε σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
της προµήθειας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα προµηθεύσει θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και της προσφοράς και ότι θα είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα
από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα είδους που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο
ποσοστό ειδών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

Άρθρο 12ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν:
α) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993 «Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
β) Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
γ) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
δ) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 που βρίσκονται σε ισχύ.
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δ) Του άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-12 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το
Ν. 4111/13, το οποίο αφορά και την ανάδειξη προµηθευτών- χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων και
όλων των νοµικών τους Προσώπων.
ε) του Π.∆. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 88/654/ΕΟΚ».
στ) της µε αριθµό 53361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 1503/11- 10-06).
ζ) της µε αρ. οικ. 32205/∆10.96/02-10-13 Απόφαση Υπ. Εργασίας.
η) Από τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
θ) Από τις µε αριθµό 45/8612/08-06-16 τεχνικές προδιαγραφές της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.

Άρθρο 13ο ΛΟΙΠΑ
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.
Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής ο ανάδοχος θα ενεργήσει έγκαιρα στις αρµόδιες αρχές για
την απαλλαγή του από τους δασµούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισµός καθώς και κάθε λογής
διαδικασία µέχρι της παραδόσεως του είδους θα γίνει µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τον ∆ήµο, ο
διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες προσφορές µετά από νεότερη
πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό.
Επίσης ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και
σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι΄ αυτόν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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