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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) 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) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6%, 13%, 24%. Το
κόστος θα αντιµετωπιστεί από τους προϋπολογισµούς των φορέων (∆ήµος, ΟΚΥ∆ΑΝ, ΠΑΟ∆ΑΝ),
µε τον καθένα από τους οποίους θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες
του συνόλου των ειδών ή για το σύνολο των ειδών ενός ή περισσοτέρων φορέων.
Οι ποσότητες των ειδών έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση και οι φορείς δεν έχουν την
υποχρέωση να απορροφήσουν το σύνολο της συµβατικής ποσότητας. Το σύνολο της προµήθειας θα
έχει υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2016. Προβλέπεται όµως ότι οι συµβάσεις δύνανται να
παραταθούν έως και τρείς µήνες πέραν της λήξης τους 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.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Αγίου Νικολάου, οδός Γουρνιών 13 και
Γιαµπουδάκη, στις 11-07-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας
λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών κάθε φορέα.
Στο διαγωνισµό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
γραµµένα στα οικεία µητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα µητρώα
αυτά.
Μαζί µε την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συµµετοχής προς το ∆ήµο Αγίου Νικολάου, για ποσό
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 ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού (άρθρο 157 Ν. 4281/14).
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα οριζόµενα από τη διακήρυξη του διαγωνισµού περί εγγυητικών.
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Οι προµηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ ή κατά της
υπογραφής της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του κάθε φορέα µε τον οποίο θα
υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση, για ποσό ίσο µε το 1% (ένα τοις εκατό) της συνολικής συµβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.
Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προµήθεια είδη
βρίσκονται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2841089923, φαξ 2841089939, ηλεκτρ. ταχυδροµείο
zampagkalou@dimosagn.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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