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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»
O Γήκαξρνο Πσγσλίνπ Ννκνχ Ισαλλίλσλ πξνθεξχζζεη ππόσειπο διαγυνιζμό
θαηφπηλ δεκνζίεπζεο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ην ζχζηεκα ζπκπιήξσζεο εληχπνπ
πξνζθνξάο θαη κε θξηηήξην ηελ σαμηλόηεπη ηιμή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
«Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» ηνπ
Ν.3463/06 γηα ηελ πξνκήζεηα: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ για ηην
ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 73.000,00€ κε ηνλ Φ.Π.Α. (
23%), ε νπνία πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θσδηθφ Κ.Α. 25-6662.001, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Άπθπο 1Ο: Σόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 29/03/2012 εκέξα Πέκπηε κε ψξα 10:00π.κ. έλαξμεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη ψξα ιήμεο 11:00π.κ., ζην Γεκαξρηαθφ θηίξην ζην Καιπάθη
Ννκνχ Ισαλλίλσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 2Ο: Πληποθοπίερ –Παπαλαβή Σεςσών
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο κέρξη ην αξγφηεξν ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε απφ ην Γήκν
Πσγσλίνπ – Σερληθή Τπεξεζία [έδξα Καιπάθη, ηειέθσλν 26533 60127, πιεξνθνξίεο
Υξηζηφθνξνο Παπαδεκεηξίνπ] είηε ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
(www.pogoni.gr).
Άπθπο 3Ο: Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη νη ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 7 θαη
8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ
αληηθεηκέλνπ θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 4Ο: Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
κε πνηλή απνθιεηζκνχ:
1. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ
Α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ 2.967,48€ επξψ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο.
Β. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή ή αξρή
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ λα
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Γ. Τπεχζπλε δήισζε:
1. φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά
αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη
2. φηη δελ εκπίπηνπλ ζνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 3 ηνπ Ν.2286/95
δειαδή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ θαη φηη αζθεί λφκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα
3. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζηελ
εθνξία θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
4. φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο
κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, απάηε, δσξνδνθία, ελεξγεηηθή δηαθζνξά, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ππεμαίξεζε, ςεπδνξθία, εθβίαζε, δφιηα ρξενθνπία,
πιαζηνγξαθία.
5. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θνηλή θ.λ. 2190/1920
ή εηδηθή λ.1892/1990 εθθαζάξηζε ή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσλ
λνκνζεηεκάησλ.
Γ. Τπεχζπλε δήισζε δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6
ηεο παξνχζεο.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη επηπιένλ:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή
Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη:
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ
εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ ηνπο έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε
ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο
επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο.
3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. (Τπνρξέσζε γηα ππνβνιή ηεο
ππεχζπλεο δήισζεο έρεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ζπκκεηερνχζεο εηαηξείαο.1)

4. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ

1

Σύμθωνα με ηην απιθμ. 2854/1997 ππάξη ηος Σςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ και ηην 667/2000 γνωμοδόηηζη
ηος Νομικού Σςμβοςλίος ηος Κπάηοςρ, όηαν ζε διαγωνιζμό ζςμμεηέσοςν νομικά ππόζωπα, ςποσπέωζη
πποζκόμιζηρ πιζηοποιηηικού ποινικού μηηπώος έσοςν οι νόμιμοι εκππόζωποι ηηρ εηαιπείαρ ή οι διοικούνηερ
αςηήν.
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Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη επηπιένλ: α. Βεβαίσζε
επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. β. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο
Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη:
- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.
5. ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ)
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α..
β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ησλ Μ.Μ.Δ. ή ησλ παξαγσγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο
εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ
απηφ κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ
Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν
Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.
ΑΡΘΡΟ 5ο :Πποζθεπόμενη ηιμή
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ.
Η δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο πεξηιήςεσλ ησλ δηαθεξχμεσλ βαξχλεη
ηνλ Αλάδνρν. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.
Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ
πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ν ζρεηηθφο πίλαθαο ησλ πιηθψλ
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
Γήκνπ. Γειαδή ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη θάπνηα αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ κε άιια
λέα εθηφο ζχκβαζεο, εθ’ φζνλ ζπκθσλνχλ θαη νη δχν πιεπξέο, πάληα ζην χςνο ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ηηκή αλάινγε κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ Αλαδφρνπ νκντδεαηνχ
πιηθνχ.
ΑΡΘΡΟ 6ο :Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
1.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ελελήληα (90) εκέξεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ απνδέρηεθαλ λα
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν
απφ ηε δηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό
Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ρσξίο ην
Φ.Π.Α. ήηνη πνζνχ 2.967,48 εςπώ .
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ
πεξηιακβάλνληαη πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο
2. Σνλ εθδφηε
3. Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
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Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο
Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε
Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη
ε εγγχεζε.
7. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ.
8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή δηδήζεσο.
9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκφ θαη φηη
ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3)
εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.
10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζε πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε
δηαθήξπμε.
12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο
χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε, ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
4.
5.
6.

Άπθπο 8Ο: Γλώζζα ύνηαξηρ ηυν Πποζθοπών.
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζ’
απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ησλ ηερληθψλ
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά θπιιάδηα θαη πηζηνπνηεηηθά) ζε γιψζζα ρψξαο κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Άπθπο 9Ο: Ιζσύρ Πποζθοπών.
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε. Ο Γήκνο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην
φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε
ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα
ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο
πξνζθνξάο.
3. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ππφθεηληαη.
Άπθπο 10Ο: Φάκελορ Πποζθοπάρ.
1. Με πνηλή απνθιεηζκνχ λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε
θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δχν (2) αληίγξαθα.
2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα επηθέξεη
πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρήο πξνθνξάο.
3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ επηηξνπή ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απ’ απηφλ ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα :
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ.
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
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4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν
πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα:
α) ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
β) Η ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζα γίλεη ζε μερσξηζηά έληππα ηνπ
ζπκκεηέρνληα κε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο (ηηκή αλά κνλάδα πιηθνχ)
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.
γ) ηνλ θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα αλαγξάθνληαη έμσ απ’ απηφλ επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα
φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
(10.3) ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν είδε ζε επξψ. ηηο
ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα
ζπλαιιάγκαηνο, φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Σα ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ζα θέξεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν (10.3)
ηεο δηαθήξπμεο.
5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο.
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο
πξνζθνξέο, κνλνγξαθεί θαη ζθξαγίδεη απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα
νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα
αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, ή απφθξνπζε φξνπ
ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπησλ ηεο
είηε χζηεξα απφ έγγξαθν. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ
δεηήζεθαλ.
7. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, αλά
κνλάδα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΤΑ 11389/93 θαη ζα
πεξηιακβάλνπλ θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ
Γήκνπ.
To ένηςπο πποζθοπάρ, θα ζςμπληπυθεί από ηον ζςμμεηέσονηα ςποτήθιο
ππομηθεςηή.
Άπθπο 11Ο: Ενζηάζειρ καηά ηηρ δημοππαζίαρ.
1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή
ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο:
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. άξζξν 15 παξάγξαθνο 1α.
β) Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο
πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή
απνθιείζηεθε απ’ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα
δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή
δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Σελίδα 5 από 8

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ
ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
άξζξν 15 παξάγξαθνο 1.β.
2. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο γεληθά πνπ
αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκφηεηά ηνπο θαη
είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηνλ νηθείν πεξηθεξεηάξρε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γ.Κ.Κ. φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθν 2.
3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 15 παξάγξαθν 3.
Άπθπο 12Ο: Παπαλαβή και αποζθπάγιζη πποζθοπών.
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κέρξη λα ιήμεη
ν ρξφλνο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Με πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ γίλεηαη
δεθηή πξνζθνξά κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο θαη
αλ ε εκπξφζεζκε επίδνζε ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο
πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξηζκνχληαη απφ ηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. ηε
ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε
ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν.
Η επηηξνπή παξνπζία ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά
ζεηξά επίδνζεο ηα νπνία θαηαγξάθεη πεξηιεπηηθά ζηα πξαθηηθά κε ηξφπν πνπ λα δείρλεη
αλ είλαη ή φρη ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη
παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
ζα νξίζεη ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή, ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε, ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ε επηηξνπή
ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη απνθαζίδεη πνηνί ζα απνθιεηζηνχλ. ηε ζπλέρεηα
αλαθνηλψλεη ηνπο απνθιεηφκελνπο θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο θαιψληαο ηνπο
απνθιεηφκελνπο λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα καδί κε ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
ηνπο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε
ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη
ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο Οη
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπο επαλαθέξνληαη, γηα φζεο
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ
απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ ή πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, απνξξίπηνληαη.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ έγηλαλ δεθηνί απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά
θαη αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα.
Άπθπο 13Ο: Καηακύπυζη-Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ.
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε
ηηκή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
αθνινπζεί αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δάλ ν
πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεκνπξαζία αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην
πξαθηηθφ απηήο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24,34 & 35 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α..
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Άπθπο 14Ο: Υπόνορ παπάδοζηρ ηυν ςλικών.
Η πξνκήζεηα αθνξά πιηθά γηα ην έηνο 2012 θαη σο κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο κέρξη 31/12/2012.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε δειηία παξαγγειίαο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Έηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Η παξαγγειία
κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ εγγξάθνπ, κε Fax ή ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο κέζσ ηειεθψλνπ.
ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε βιαβψλ ησλ δηθηχσλ
χδξεπζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ εληφο ηεο
εκέξαο, απφ ηελ ζρεηηθή παξαγγειία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
έρεη ηα αλαθεξφκελα ζηε κειέηε είδε εηνηκνπαξάδνηα ζηηο απνζήθεο ηνπ.
Άπθπο 15Ο: Παπαλαβή ςλικών
Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. Η επηηξνπή παξαιαβήο ζα δηελεξγεί καθξνζθνπηθφ
έιεγρν ησλ εηδψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δχλαηαη λα ππνβάιιεη απηά ζε νπνηνδήπνηε
έιεγρν πνπ θξίλεη απαξαίηεην θαη λα δεηήζεη εθ λένπ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ησλ
πιηθψλ.
Άπθπο 16Ο: Τπογπαθή ζύμβαζηρ.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ
θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε
ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην
πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 25 ηεο Τ.Α. 11389.
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, κεηά απφ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά
θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ πιηθψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Άπθπο 17Ο: Σπόπορ πληπυμήρ.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηεο παξνχζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηξίκελν θαη ζα
αθνξνχλ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ ζην Γήκν κέζα ζην πξναλαθεξφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ζρεηηθή παξαγγειία.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμφθιεζε θάζε ηηκνινγίνπ είλαη ε πξνζθφκηζε ζην
Λνγηζηήξην ηνπ Γήκνπ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, αλάινγα κε ηα εθδηδφκελα παξαζηαηηθά ηνπ αλαδφρνπ, κε έθδνζε ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελν απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεηο.
Άπθπο 18Ο: Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο
Φ.Π.Α.
Άπθπο 19Ο: Σποποποίηζη ςλικών.
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ν ζρεηηθφο πίλαθαο ησλ πιηθψλ
ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ
Γήκνπ. Γειαδή ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη θάπνηα αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ κε άιια
λέα εθηφο ζχκβαζεο, εθ’ φζνλ ζπκθσλνχλ θαη νη δχν πιεπξέο, πάληα ζην χςνο ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ηηκή αλάινγε κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ Αλαδφρνπ νκντδεαηνχ
πιηθνχ.
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Άπθπο 20Ο: Δημοζίεςζη.
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ
θαη ζα αλαξηεζεί ζην Γηαχγεηα. Οιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Πίλαθα
Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Καιπάθη, 19 / 03 / 2012
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΦΑΛΗ
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