ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 17/3/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2972

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
10Η Συνεδρίαση /11-03-2016
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :33/2016
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού, έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών µελέτης & έγκριση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια «
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆» προϋπολογισµού 52.045,70 € (χωρίς ΦΠΑ) CPV
39830000-9.
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2016
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00µ.µ η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2665/8-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Βούρλος ∆ηµήτριος
2.Κοντόσταυλος Γεώργιος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)
3.Βασιλάκη Αικατερίνη
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ
4.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος)
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Φιλοπούλου
Στυλιανή.
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 2265/29-02-2016
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29.2.16
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2265
ΚΟΙΝ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ &
ΝΠΙ∆» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 52.045,70 € (χωρίς ΦΠΑ) CPV 39830000-9 ΩΣ
ΕΞΗΣ:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α)
1.
2.
Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως ισχύει µε την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθµίσεων του Π∆ 370/95 (ΦΕΚ 110Α) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του Π∆ 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντίστοιχων του Π∆ 57/00 (ΦΕΚ45Α).
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ (ΦΕΚ 114/2006)
4.
Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.
Τις διατάξεις του Ν. 2741/99
6.
Την απόφαση Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ
1789/12.11.2010 τεύχος Β)
Την ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β').
7.
8.
Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 ( ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-82014)
9.
Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών”, όπως ισχύει.
10.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 έως 5 για την ανάδειξη
προµηθευτών – χορηγητών των ∆ήµων των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών
τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους
προσώπων καθώς και των συνδέσµων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού του της
από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 240)
που κυρώθηκε µε τον Ν. 4111/2013 αρ.48 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18).
11.
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις καθώς και τις εν ισχύ
διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου
των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει µετά την έναρξη
ισχύος του πρώτου.

12.
Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων–Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
13.
Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. 143Α/19.6.2002 ) « Περί
υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στην διαδικασία διασταύρωσης
στοιχείων που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτού.».
14.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
15.
Το Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου
16.
Την µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε ώρα και µέρα που
θα οριστεί από την διακήρυξη µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή προσφοράς στις τιµές τιµολογίου µελέτης
ανά είδος.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος
είναι:
1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2.H µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης
4.Η προσφορά του αναδόχου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Η προµήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 52.045,70 €
(χωρίς ΦΠΑ) χρηµατοδοτείται από τα έσοδα του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
του ΝΠ∆∆ “ΛΕΩΝ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ” του ΝΠΙ∆ ΚΕ∆ΗΚ του ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
και του ΝΠ∆∆
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και θα
βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : (για τον ∆ήµο Καισαριανής) Κ.Α.
10.6634.0001. 35.6634.0001, 45.6634.0001, 20.6635.0001, (για το ΝΠ∆∆
“ΛΕΩΝ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ”) ΚΑ 15/64810001, 15/6634, του προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016 .

Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη µελέτη
της ∆.Τ.Υ στο παράρτηµα Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132010756
ΦΑΞ: 2107292621
e-mail: skaropoulou@kessariani.gr
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας:
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, έδρα: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 16121
Καισαριανή
Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)» έδρα Κλαζοµενών 45
Καισαριανή.
Ν.Π.Ι.∆ ΚΕ∆ΗΚ
ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω :
•

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, µε το οποίο
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους στο επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους και θα
βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα
σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. Το
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές
από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε

•

•

•

•
•

•

•
•

σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συµµετέχοντος,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε
περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και
από σχετική κατάσταση - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η
οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη του και θα συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75),
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της
κατάστασης.Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την
ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση µε την εταιρεία.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς
τους. Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια
την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη
διοικούν ή την εκπροσωπούν.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ποσοστό 1% επί ποσού
που ισούται µε το άθροισµα των προϋπολογισµών των ειδών για τα
οποία συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α). Πρέπει να εκδίδεται υπέρ του
προσφέροντα σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν 4281/14 και το άρθρο
26 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον εκατόν είκοσι 120 ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση
των όρων της διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι
αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα προσφερόµενα είδη θα
πληρούν τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται η χώρα
προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ειδών
και ότι πληρούν τις αντίστοιχες ποιοτικές προδιαγραφές µε βάση τα
πρότυπα ποιότητας όπως CE, ISO 9001 2000.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι χρόνο
ισχύος της προσφοράς, δεν θα είναι µικρότερος από τον χρόνο που
αναφέρεται στην παρούσα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση δεν υπόκειται σε
τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή
της επιχείρησης από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και
των Ο.Τ. Α.

•

•

•

•

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 δεν έχουν καταδικαστεί βάσει
δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό
µε την επαγγελµατική διαγωγή τους.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 δεν έχουν διαπράξει
επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα ή
δραστηριότητα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 η επιχείρηση είναι συνεπής στην
εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, και των
Ο.Τ.Α.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή των άρθρων 42 και 50 του Π∆60/07 ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν
απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας .

ΓΕΝΙΚΑ
Σηµειώνεται ότι οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86,
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
• Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στον διαγωνισµό
• Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής.
• Η υπεύθυνη δήλωση όταν υπογράφεται ψηφιακά από τον
προσφέροντα δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την διακήρυξη
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο µε τις ενδείξεις του άρθρου 11 του ΕΚΠΟΤΑ, µε όλα τα ανωτέρω
ζητούµενα δικαιολογητικά και η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισµού στο αντίστοιχο έντυπο που χορηγεί η υπηρεσία.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρείς µήνες
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Οι προσφερόµενες τιµές θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως
και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
- Την προσφερόµενη τιµή, απαλλαγµένη από Φ.Π.Α.
- Το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το είδος .
- Την προσφερόµενη τιµή µε τον Φ.Π.Α.

Οι τιµές των προσφορών που αφορούν οποιοδήποτε προσφερόµενο
είδος θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών
ελευθέρων κάθε δασµού, φόρου, τέλους, δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης ή
άλλης αµοιβής και έτοιµων για χρήση. Συγκεκριµένα, στις τιµές αυτές είτε
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι
κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον
Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαµβάνονται
στις τιµές αυτές, εκτός από την δαπάνη προµήθειας, και οι δαπάνες
εκτελωνισµού, µεταφοράς, κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης
που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι
παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της µελέτης ή για
µέρος των ειδών της µελέτης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική
µελέτη.
Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από το τιµολόγιο µελέτης για κάθε
είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µέρα και ώρα που θα οριστεί
από την διακήρυξη κατά τα οριζόµενα του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ .
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ΕΚΠΟΤΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Ανάδοχος της προµήθειας αναδεικνύεται ο υποψήφιος προµηθευτής
που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά είδος στις τιµές τιµολογίου
µελέτης, εφόσον τα προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών
προδιαγραφών της µελέτης.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την
έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των
σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας,
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς δύο επί τοις εκατό (2%) επί του καθαρού
συµβατικού ποσού του κάθε φορέα, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 157
του Ν 4281/14 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ

Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού
από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των
επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι :
α) τον ∆ήµο Καισαριανής
β) Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)».
γ) ΝΠΙ∆ ΚΕ∆ΗΚ
δ) ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
ε) ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Η σύµβαση καταρτίζεται από τους εκάστοτε φορείς και υπογράφεται
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους
όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς
και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα χρόνο από την υπογραφή της
σύµβασης .
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη, σε χώρο ή χώρους που
θα υποδείξει ο ∆ήµος ή το αντίστοιχο Ν.Π.∆.∆., & ΝΠΙ∆ αφού υπάρξει σχετική
υπηρεσιακή εντολή. Τα είδη θα παραδίδονται ανάλογα µε τις ανάγκες των
υπηρεσιών εντός τριών (3) ηµερών από την παραγγελία.
Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τµηµατικά.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και µε βάση τα
νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη
διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας από την υποβολή των τιµολογίων στην
υπηρεσία. Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις
προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις.
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στο Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο
diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kessariani.gr). Τα έξοδα
δηµοσίευσης του διαγωνισµού (& τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών) θα
βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του
Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.
ΚΑΣΑΡΙΑΝΗ 23/2/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/2/2016
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
∆Ε38 Η/Υ

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού, τις τεχνικές
προδιαγραφές µελέτης και την
σχετική πίστωση για την προµήθεια «
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆» προϋπολογισµού 52.045,70 € (χωρίς ΦΠΑ) CPV
39830000-9.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Γεωργοπούλου Κανέλλα
3.Περρής Ιωάννης (αν. µέλος)
4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος)
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή 11/3/2016
Ακριβές απόσπασµα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

