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: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου
: 130.569,84 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
: 1059 / 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Άρθρο 2 της Υ.Α. 11389/93)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α όπου
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" &
τον Ν. 3463/2006 "Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".
προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα και
ανά Δημοτική Ενότητα για την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου όπως προδιαγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές της 1059 / 2013 μελέτης του Δήμου Παγγαίου Καβάλας και οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας :
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση : Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Τηλέφωνο : (25923 50052)
Fax :
(25923 50075)
ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/09/2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 πέραν της οποίας
λήγει η επίδοση των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου στην
Ελευθερούπολη Καβάλας.
ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας, διέπεται από τις διατάξεις:
I. των αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. 11389/93 περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση του Ν.2286/95.
II. τις διατάξεις του κεφαλαίου Η΄-τμήμα Α΄ [άρθρα 209-210 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/06) περί Νέου Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα].
III. τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος 1) η παρούσα Διακήρυξη, 2) η τεχνική έκθεση 3) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 4) το τιμολόγιο του αναδόχου, 5) ο προϋπολογισμός αυτού.
Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθ. 1059 / 2013 μελέτη του Δήμου Παγγαίου που θεωρήθηκε
από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 3ο Προσφορές
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο), μέσα σ΄
ένα φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος πλέον θα αναφέρεται ως ο κυρίως φάκελος. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει
τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2. Η επωνυμία του Δήμου Παγγαίου.
3. Ο τίτλος του έργου.
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής
συσκευασμένα μέσα σ΄ ένα ντοσιέ καλά δεμένο, με την σειρά που ζητούνται από το Δήμο Παγγαίου για να ελέγχονται εύκολα σε αντιπαράθεση με την διακήρυξη.
β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

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 απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν
κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν
ζητούνται από τη Επιτροπή του Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις όπως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και
μόνο γλώσσα.
 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου,
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή για τους αλλοδαπούς σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 7 της με αριθ. 11389/93 Υπ. απόφασης .
Κάθε φάκελος εξωτερικά πρέπει να αναφέρει την ακριβή επωνυμία προσφέροντος και τον τίτλο της προμήθειας «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»
Κάθε προσφορά συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας, εκτός εκείνων οι οποίοι σαφώς και
ρητώς αποκρούονται. Επίσης η συμμετοχή του προμηθευτή στο διαγωνισμό αποτελεί απόδειξη ότι αυτός
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας, και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 4ο (Περιεχόμενο τιμής προσφοράς)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις και
συνεταιρισμοί με αντικείμενο εργασίας την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου. Κάθε προσφορά θα
αποτελείται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) :
4.1 Από τον φάκελο οικονομικής προσφοράς.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, η καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών, ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ο τίτλος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου».
Ολογράφως και αριθμητικώς θα αναγράφεται η προσφερθείσα επί του προϋπολογισμού σε ακέραιες μονάδες έκπτωση και το συνολικό ποσό της προσφοράς με τον αναλογών Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές υπερισχύουν των αριθμητικώς.
4.2 Από το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
4.2.1 Προκειμένου για τους Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. 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.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των δύο προηγουμένων εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους , ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
4.2.2 Προκειμένου για τους αλλοδαπούς:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 και 4 του εδαφίου 4.2.1.
4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
4.2.3 Προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των

εδαφίων 4.2.1 και 4.2.2 εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο
εγγράφου.
4.2.4 Προκειμένου για τους συνεταιρισμούς:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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. και 4 του εδαφίου 4.2.1.
4.2.5 Προκειμένου για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν πλήρη γνώση
των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει
όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης, της υπ’ αρίθμ. 1059/2013 επισυναπτόμενης μελέτης και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
Κάθε φάκελος εξωτερικά πρέπει να αναφέρει την ακριβή επωνυμία προσφέροντος και τον τίτλο του έργου
«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δήμου Παγγαίου»..
Αν στη προσφορά δεν προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, τότε
αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς σαν απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο (Γενικά περί διεξαγωγής της δημοπρασίας)
Για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων της Υπουργικής απόφασης
11389/93 (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.).
5.1 Παραλαβή τευχών. Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 27/09/2013 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 € ΕΥΡΩ (Ν. 3316/05)
5.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
α. Κατάθεση των προσφορών μέσα στην οριζόμενη από τη διακήρυξη προθεσμία.
β. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο Παγγαίου με οποιονδήποτε τρόπο, και να παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 4).
γ. Επίσης ισχύουν και οι παρ. 5, και 7 του άρθρου 11 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α..
5.3 Προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
Στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στο φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
5.5 Αντιπροσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.6 Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας της διενέργειας του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1.1 Κατά της διακήρυξης σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
1.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής
προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.
5.7 Προσφερόμενη τιμή (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε € .
5.8 Αποσφράγιση των προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα και ανά
Δημοτική Ενότητα. Έτσι, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. Το παραπάνω όργανο μονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, κατά φύλλο.

β. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από
το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο του
Δήμου. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή από την σχετική διακήρυξη. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραμένουν στο αρμόδιο όργανο.
5.9 Αξιολόγηση προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη οικονομικά χαμηλότερη προσφορά,
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά την προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα
δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
4. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
5. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων
τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά τους είναι σύμφωνη ως προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
6. Ο προσφέρων μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για τη συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη είτε για κάποια ομάδα ή ομάδες του προϋπολογισμού για μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού) - σύμφωνα με το άρθρο 21 της Υπ. Απ. 11389/93 .
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του
προς τη Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1797/88, 2000/91 και του
παρόντος κανονισμού:
α. Κατακύρωση της προμήθειας του εξοπλισμού στο σύνολο ή μερικώς αλλά για ολοκληρωμένο
τμήμα του εξοπλισμού.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση
της προμήθειας, όταν έχει γίνει η κατακύρωση αυτής, σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση αυτής της παραγράφου.
(δ. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, την κατανομή της προμήθειας σε δύο
μειοδότες (ολοκληρωμένο τμήμα σε κάθε μειοδότη) με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την επιλογή προμηθευτή με κλήρωση.)
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην πιο πάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:
α. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση
των και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση τη λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού) - σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται δέκα (10) ημέρες μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσμίας των
δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο (Εγγυήσεις) - σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/93
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του εξοπλισμού, με το ΦΠΑ, για τον οποίο ο συμμετέχων δίνει
προσφορά.
β) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί
να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της
συμβατικής αξίας εκάστου τμήματος εξοπλισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9ο (Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) - σύμφωνα με το άρθρο 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 10ο Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 4β του Ν. 2286/95 για τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν επιβάλλονται οι
κρατήσεις του άρθρου 7, παρ. 2 και 3 του Ν. 2286/95.
 Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου και έξοδα σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο (Τρόπος πληρωμής) - σύμφωνα με το άρθρο 36 της Υπ. Απ. 11389/93
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 28 του 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 12ο (Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας) - σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απ. 11389/93
Ο Δήμος Παγγαίου θα μεριμνήσει τη δημοσίευση, εφάπαξ, περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον
τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο .
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ότι αφορά στον διαγωνισμό από τον Δήμο
Παγγαίου, στην Ελευθερούπολη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ελευθερούπολη, 18/09/2013
Ο Δήμαρχος

Ξουλόγης Βασίλειος

