ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 150/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 26 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 12970/22-6-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Περδικάρης Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το
αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. της παράταξης της
πλειοψηφίας, κ. Περδικάρης Αθανάσιος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος Ε.Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνης Αθανίτης, Πρ/µενος Πρ/σµού Λογ/ρίου & Προµηθειών ∆. Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε τους όρους
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης
Λευκάδας, και πρότεινε την έγκρισή τους, ως κατωτέρω.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού προτείνεται η 15/7/2015.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
«πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού
ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας».
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Την αριθµ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων Ν. 3463/2006».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων».
7. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014).
8. Την αριθµ. 62/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
9. Την αριθµ. 13026/22-06-2015 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών για την συντήρηση
του Βιολογικού Καθαρισµού (ΒΙΟ.ΚΑ.) της πόλης Λευκάδας.
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και
β) η αριθµ. 62/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία περιλαµβάνει την
τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, την συγγραφή
υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισµός
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.210,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%,
ήτοι σύνολο 72.828,30 ευρώ.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 25-7135.031 του προϋπολογισµού οικ. έτους
2015.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος-τόπος-τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 15η του µηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη, και
ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών, στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
(∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100,
στην πόλη της Λευκάδας.
1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές
προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού.
2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ.
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Οι προσφορές αυτές παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού πριν τη λήξη της
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες
που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής-Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των υπό προµήθεια ειδών, γεγονός που
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή
στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και
ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο
αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες
της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι 592,10 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ.
1α του Ν. 4281/2014.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που αφορούν
την ασφάλιση του εργοδότη και των ασφαλισµένων που απασχολεί). Με υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρονται αναλυτικά τα ασφαλιστικά ταµεία.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι 592,10 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ.
1α του Ν. 4281/2014.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που αφορούν
την ασφάλιση του εργοδότη και των ασφαλισµένων που απασχολεί). Με υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρονται αναλυτικά τα ασφαλιστικά ταµεία.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων.
Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους
οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
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γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συµφωνητικού τους θεωρηµένο από αρµόδια ∆.Ο.Υ.
6. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, εκτός από τα πιο πάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει:
α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται επί λέξη:
• Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς των ΟΤΑ.
• Η ισχύς της προσφοράς µας ορίζεται σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
• Οι προσφερόµενες τιµές ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης.
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Σε περίπτωση εταιρειών, πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος
οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο:
• Εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συµµετοχή έκαστη εταιρείας στο διαγωνισµό και η υποβολή κοινής προσφοράς µε τις λοιπές
εταιρείες µέλη της ένωσης.
• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και
της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα νόµιµα δικαιολογητικά σύστασής
τους.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η µη προσκόµιση όλων των προαναφερόµενων δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα
υπό προµήθεια είδη του προϋπολογισµού.
Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης µε την παρούσα προµήθεια δεν γίνονται δεκτές.
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Και στις δύο περιπτώσεις, προϋποτίθεται ότι ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έχει ζητήσει εγκαίρως
τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ µέρους του ∆ήµου τήρηση των
προθεσµιών.
Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύς προσφορών
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις
βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Πιο συγκεκριµένα οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2)
αντίγραφα, ο οποίος πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα κατωτέρω:
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», σε δύο (2) αντίγραφα, (εκ των οποίων ένα θεωρείται ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και
το οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα απλό ΑΝΤΙΤΥΠΟ το οποίο αποτελείται
από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών), όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 4ο της
παρούσας διακήρυξης και τα οποία θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που
ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται σε ξεχωριστό
εσωτερικό φάκελο.
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό εσωτερικό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν αναγράφονται µε ευκρίνεια και κεφαλαία γράµµατα τα στοιχεία του
κυρίως φακέλου. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα (εκ των οποίων ένα θεωρείται
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα απλό ΑΝΤΙΤΥΠΟ το
οποίο αποτελείται από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών), όλα τα τεχνικά στοιχεία
των προσφερόµενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην αριθµ. 62/2015 µελέτη του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδικό έντυπο (προσπέκτους) της
κατασκευάστριας εταιρείας στο οποίο θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υπό
προµήθεια ειδών και από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό εσωτερικό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Έξω από αυτόν αναγράφονται µε ευκρίνεια και κεφαλαία γράµµατα
τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Μέσα στον φάκελο τοποθετούνται, σε δύο (2) αντίγραφα, (εκ των
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οποίων ένα θεωρείται ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το οποίο αποτελείται από τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ένα
απλό ΑΝΤΙΤΥΠΟ το οποίο αποτελείται από απλά αντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών), τα
οικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε αυτά που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και την αριθµ.
62/2015 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού,
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
5. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Όσα από τα δικαιολογητικά (που ορίζονται ως πρωτότυπα) προσκοµίζονται σε φωτοτυπία, θα
πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσφερόµενη τιµή
1. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µε ποινή αποκλεισµού προσφορά για όλα τα είδη, όπως
αυτά αναφέρονται στην αριθµ. 62/2015 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
2. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφονται οι πίνακες µε τα υπό προµήθεια είδη, όπως ακριβώς
αναφέρονται στην αριθµ. 62/2015 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
Θα αναγράφεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικώς ανά τεµάχιο, καθώς και αριθµητικώς και
ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις και φόροι, εκτός από το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και
αριθµούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά
που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από
το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορισθεί αφού προηγουµένως ολοκληρωθεί το στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά
επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή
αξιολόγησης.
Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού για την αποσφράγισή τους.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού επαναφέρει τους φακέλους των
οικονοµικών προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές, στην Επιτροπή αξιολόγησης η οποία αξιολογεί και
ανακοινώνει τις τιµές.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα
παρακάτω στοιχεία:
-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-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.
2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή επί
του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν είδη
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση µεταξύ
τους.
4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας
Επιτροπής διαγωνισµού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει
σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των ειδών που προφέρει ο προµηθευτής.
β. Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
Υπηρεσία ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται
από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης µε δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση
υποβάλλεται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της
στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους,
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
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1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος των υπό προµήθεια υλικών
β) Την ποσότητα
γ) Την τιµή
δ) Τον ∆ήµο για τον οποίο προορίζονται τα υλικά
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 1%
της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
3. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της, µέχρι και τρεις (3)
µήνες, όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης.
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών, ή παραδόθηκαν οι ποσότητες που ο ∆ήµος
θεώρησε αναγκαίες για την κάλυψη των αναγκών του.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 592,10 ευρώ.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί
νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτό το
δικαίωµα. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:
1.την ηµεροµηνία έκδοσης
2. τον εκδότη
3. τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται
4. τον αριθµό της εγγύησης
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού
8. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, ήτοι 15-11-2015
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε 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
στον διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης του διαγωνισµού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στην εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου
παράδοσης των υλικών.
ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
H παράδοση-τοποθέτηση θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, στο χώρο
του ΒΙΟ.ΚΑ της πόλης Λευκάδας.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις και
φόροι.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά
του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών
οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ματαίωση-επανάληψη του διαγωνισµού
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 νέα
προκήρυξη, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό.
Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως γι’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993).
ΑΡΘΡΟ 21ο
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Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
υπογεγραµµένη σύµβαση.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185
Β΄/23-03-1993).
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής τα
οποία είναι:
α) Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής του ∆ήµου Λευκάδας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας περί µη οφειλής
του προµηθευτή.
Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις
και φόρους.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Πληροφορίες- Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης
1. Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης και την
παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, στο Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας,
Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360542,
2645360610 & φαξ 2645360586, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να.
2. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
3. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο εβδοµαδιαίες νοµαρχιακές εφηµερίδες (Τα Νέα
της Λευκάδας & Λευκαδίτικος Λόγος).
Η δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος
προϋπολογίζεται σε 250,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των εφηµερίδων.
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 Ν.3801/09.»
Στη συνέχεια, ο κ. Αθανίτης Αντώνης, Πρ/µενος Πρ/σµού Λογ/ρίου & Προµηθειών ∆. Λευκάδας,
έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέµατος στα µέλη της επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού
εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ορίζεται η 15/7/2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 150/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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