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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προµήθεια
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α.Π. 1791/14-04-2015

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.000,00 €

Περιεχόµενα:
1. ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Έντυπο Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προµήθεια
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α.Π. 1791

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Μήλου, ∆αµουλάκης Γεράσιµος διακηρύσσει δηµόσιο
πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια « ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΜΗΛΟΥ» σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µε Α.Π. 1778 απόφασης ∆ηµάρχου και µε τους παρακάτω όρους:
ο

ΑΡΘΡΟ 1 Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
• Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >
•
Το αρίθµ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης &Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την αναπροσαρµογή
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95
• ΤηνΠ1/3306/03.11.2010ΑπόφασητουΥπουργείουΟικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) περί < Εξαίρεση Προµηθειών
από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) >
• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
• Του Ν.3548/07 ΦΕΚ 68Α/20-3-07 < Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.
• Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «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».
• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-122012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
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Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης
της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Την υπ’ αριθµό 27/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Μήλου για τον
καθορισµό των όρων διενέργειας του διαγωνισµού και διάθεσης της πίστωσης του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του ∆ήµου Μήλου

ΑΡΘΡΟ 2ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Μήλου
∆ιεύθυνση έδρας του ∆ήµου:
ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ
Α.Φ.Μ.090281858, ∆.Ο.Υ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΜΗΛΟΥ)
Τηλέφωνο: 22873 60108
Fax : 2287023374
ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός
Το συνολικό κόστος της προµήθειας σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της,
προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.000,00 ευρώ και θα αντιµετωπιστεί από
πιστώσεις ΚΑΠ άρθρου 27 Ν. 3756/09 ,έτους 2015, που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Μήλου οικ. έτους 2015 και συγκεκριµένα :
1. ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Προϋπολογισµός : 24.000,00 €
Προϋπολογισµός χωρίς τον ΦΠΑ 20.689,65
Κ.Α. Προϋπολογισµού : 15.7135.03 συνολικού ποσού 24.000,00 €
Ο αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας ( C.P.V.) και η αξία των ζητούµενων
προϊόντων είναι :
C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

442110002

Προκατασκευασµένα κτίρια

24.000,00

Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνηµµένες στην
παρούσα τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
Η κατακύρωση θα γίνει στον Προµηθευτή που θα προσφέρει τη Χαµηλότερη Τιµή
στο σύνολο των ειδών της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα σταλθεί για δηµοσίευση στις
εφηµερίδες ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, στην Ιστοσελίδα της « ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ », στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.∆.Σ. και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
ΑΡΘΡΟ 5ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Μήλου στην Πλάκα
Μήλου από την επιτροπή διενέργειας –αξιολόγησης διαγωνισµών την Παρασκευή

24 Απριλίου 2015 και ώρα 13.00.
2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12.00 π.µ. και ώρα λήξης η 13.00
π.µ.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Τρόπος Λήψης των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού-Παροχή
∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
1. Η µελέτη και η ∆ιακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Μήλου , όπου οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση
(Μαρία Κολιαράκη, Γραφείο Προµηθειών τηλ 2287360108).
2. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία)
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
διακήρυξης µέχρι και 5 ηµέρες πριν από τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. Ο ∆ήµος θα
απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο 3
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 7ο ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν
εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά συµµετοχής των επόµενων παραγράφων ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 , όπως τροποποιήθηκε ,µε
το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/14.
Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή
επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζεται τα
εξής :
1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και του φορείς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014.
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.α.) , για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά Αντίγραφα αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής , και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων
(Ν.4194/2013)
3. Απλά Αντίγραφα ιδιωτικών Εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 β) του κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014.
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να
διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των
στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014 , την
κατευθυντήρια οδηγία 6 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα
µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ του Υπουργείου ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης &
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να
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προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα
παρακάτω δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού:

8.1.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ( µε τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 9ο της παρούσας ) που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ
Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η
των Ο.Τ.Α.
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
• ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης
∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει
πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε
ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,προς όλους
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών.
ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια 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
Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για
το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος , υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη
δήλωση το Ν. 1599/86 όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε

έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς
Πολίτες
Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και
εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
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προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την
υπογραφή τους.
Γ. Ειδικότερα τα ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές , στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
σύµβουλο για τις Α.Ε. , απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήµατα της περίπτωσης Η. του παρόντος άρθρου.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον:
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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.)

8.2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους ,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
8.3 Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει
να είναι πρωτότυπες και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που
συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο
αυτής ,και να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
8.4 Σηµειώνεται ότι απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς prospectus - τεχνικών
φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν
είναι εφικτό, στην αγγλική).
ΑΡΘΡΟ 9ο Εγγυήσεις
9.1 Εγγύηση συµµετοχής
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% ( πέντε επί της εκατό) του
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικού ποσού: 1.034,48 €
Β) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες,
µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 10ο της
παρούσας διακήρυξης δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ηµέρες.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει , η αναθέτουσα αρχή
µπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.
Γ) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής:
α) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά το ∆ιαγωνιζόµενο στον οποίο ανατέθηκε η
σύµβαση προµήθειας , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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β) Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς ∆ιαγωνιζόµενους που
έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ
και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος,
εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το
∆ιαγωνιζόµενο.
∆) Οι εγγυήσεις συµµετοχής , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να
αναφέρουν και τα ακόλουθα :
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
• Την ηµεροµηνία Έκδοσης
• Τον Εκδότη
• Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Μήλου)
• Τον Αριθµό της Εγγυητικής Επιστολής
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
• Την πλήρη Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
• Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως ή της διζήσεως
• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς
που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα.
• 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.
9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Α) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα εκδώσει ο προµηθευτής στον
οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του ∆ήµου Μήλου
Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
10% (δέκα επί της εκατό) επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Β) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει
να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παρ. 9.1 (∆)
παραπάνω) µε τις εξής διαφορές :
∆εν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
Θα αναφέρουν τον τίτλο της προµήθειας που τους ανατέθηκε
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης , αυτός θα πρέπει ναι
είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) µηνών.
∆) Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους
δύο συµβαλλόµενους.
9.3 Εγγύηση καλής Λειτουργίας
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει , εγγύηση
καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α.
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας και η ελάχιστη
αποδεκτή διάρκεια της είναι τα δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του σχετικού
εξοπλισµού.
Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Άρθρο 10ο Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3
(τρείς ) µήνες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Β) Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 2 µηνών.
ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών την
Παρασκευή 24/04/2015 από ώρα 12.00 µέχρι και 13.00 π.µ.. από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους ταχυδροµικά
στην έδρα του ∆ήµου, στο γραφείο πρωτοκόλλου , υπόψη της αρµόδιας επιτροπής
διαγωνισµού µέχρι την 24/04/2015 και ώρα 12.00.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµών πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε
την προαναφερόµενη διαδικασία.
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται
στους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 12ο Τιµές Προσφορών -Γλώσσα σύνταξης Προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α..
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
2. Με την προσφορά η τιµή του υλικού δίδεται ανά µονάδα.
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των υλικών που περιγράφονται στη µελέτη
και τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
5. Προσφορά για µέρος της ποσότητας του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα
8. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον
υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 13ο Φάκελος προσφοράς
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1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ο τίτλος της προµήθειας
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση της επιχείρησης,
Α.Φ.Μ. & ∆.Ο.Υ. )
2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα:
α)Στον ΚΥΡΙΩΣ φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:
1. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της παρούσας διακήρυξης.
2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του προµηθευτή , δηλαδή η τεχνική περιγραφή των
προσφερόµενων ειδών (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης ).
3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη <ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ> .
Ο Φάκελος της οικονοµικής Προσφοράς να φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
Μέσα στο φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς , να κατατεθεί συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην
παρούσα διακήρυξη.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα.
5. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 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 ενώπιων 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.
6. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 14ο Αποσφράγιση -Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των
προσφορών ,σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, στα γραφεία του ∆ήµου Μήλου
∆ηµαρχείο, Πλάκα Μήλου, ΤΚ 84800, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους,(εφόσον το επιθυµούν).
2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης , δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών Προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται,
και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα
των δικαιολογητικών των κυρίως φακέλων και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων
των κυρίως φακέλων µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας
προµήθειας.
4. Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, όσων τα
δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την
επιτροπή.
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5. Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
για το σύνολο της προσφοράς των ειδών ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά.
Άρθρο 15ο Κρίση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού
1) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών µε
γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µπορεί να προτείνει :
• Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που
προσφέρει ο Προµηθευτής
• Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και επανάληψη µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
• Την κατανοµή της προµήθειας , εφόσον πρόκειται για διαιρετέο υλικό , µεταξύ
ισοδύναµων προσφορών ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους.
2) Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για :
α) Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
προµήθειας για το σύνολο ή µέρος της ποσότητας της µελέτης
β) Συνέχιση του ∆ιαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ) τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους, τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 16ο Ενστάσεις
Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς
του ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν , υποβάλλεται στο ∆ήµο εγγράφως ως
εξής :
1)Ένσταση κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού
Υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης έως την ηµέρα
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) ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού.
2) Ένσταση κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σε αυτόν
Υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή µόνο από
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα
ανακοίνωσης 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 αρµόδια
επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στην
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου η οποία τελικά και αποφασίζει.
Β) Για τις αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου που λαµβάνονται για τις
ανωτέρω ενστάσεις οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση µε δική τους ευθύνη.
Γ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους , δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 17ο ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση
Α) Προµήθεια µε « διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης » ή « απευθείας ανάθεση »
µπορεί να γίνει εάν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις
περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ
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Β) Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή
µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο
επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά
στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε
αυτή τη διαδικασία.
Άρθρο 18ο Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης
Α) Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, Ο ∆ήµος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποστείλει την ανακοίνωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή και να τον καλέσει να υπογράψει τη σύµβαση προµήθειας.
Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης και να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 9ο της παρούσης.
Β) Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 &35
του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 19ο Σύµβαση
Η σύµβαση υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη (∆ήµο, προµηθευτή).
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη .Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο και από
τον προµηθευτή ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αν πρόκειται για εταιρεία. Η σύµβαση
δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους ή όταν
συµφωνήσουν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 90 (ενενήντα) ηµέρες.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µα τε παραπάνω στοιχεία και
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :
• Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης
• Τα συµβαλλόµενα µέρη
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διατάξεις
• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα
• Την συµφωνηθείσα τιµή
• Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών
• Την διάρκεια ισχύος της σύµβασης
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
• Τον τρόπο πληρωµής
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ΑΡΘΡΟ 20ο Παράδοση των ειδών -Πληρωµή
1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει συνολικά µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει
η σύµβαση, στο χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προµηθειών.
Τα υλικά θα πρέπει να είναι συναρµολογηµένα και να παραδοθούν σε λειτουργική
κατάσταση έτοιµα προς χρήση.
2. Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου
του προµηθευτή, την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση
κάθε νόµιµου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου , ο
δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60)
ηµερών (Π.∆.166/2003)
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Άρθρο 21ο ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων
1. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ . Όταν η διακήρυξη δεν
αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ µε την προϋπόθεση ότι
αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/95 και Ν 3463/06.
ΑΡΘΡΟ 22ο Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης.
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου.
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µια φορά στις :
Εφηµερίδα «Κοινή Γνώµη»
γ) Ιστοσελίδα της « ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ »
δ) Ιστοσελίδα του « ΚΗΜ∆Σ »
ε) Ιστοσελίδα του ∆ήµου Μήλου
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου
άρθρου του Ν. 3548/07, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα
λοιπά έξοδα δηµοπρασίας , αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία , µε
την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Ο ∆ήµαρχος Μήλου

Γεράσιµος ∆αµουλάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προµήθεια
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α.Π. 1791

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Οικίσκος διαστάσεων πλάτος από 2,70
έως 3,20µ Χ µήκος από 11,50 έως
12,00µ Χ και ύψος 2,30µ (εσωτερικό
καθαρό ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εµβαδόν : από 31,00 έως
38,00 µ2.

2

Οικίσκος διαστάσεων (περίπου*) 2,50µ
Χ 2,50µ Χ 2,30µ (εσωτερικό καθαρό
ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εµβαδόν (περίπου*): 6,25 µ2

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ.
∆ΑΠΑΝΗ
1
14.500,00

1

Εκτιµώµενο κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης των κτιρίων: 5.000,00

4.500,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προµήθεια
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α.Π. 1791

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Πολυεστερικός Οικίσκος διαστάσεων πλάτος από 2,70 έως 3,20µ
Χ µήκος από 11,50 έως 12,00µ Χ και ύψος 2,30µ (εσωτερικό
καθαρό ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος). Συνολικό εµβαδόν : από
31,00 έως 38,00 µ2.
Βασικός εξοπλισµός:
• Κουφώµατα αλουµινίου, (σε χρώµα της επιλογής µας)
• Φεγγίτης, διαστάσεων 0,40µ Χ 0,60µ Τεµ. 12
• Εσωτερική πόρτα ξύλινη (WC), διαστάσεων 0,60µ Χ 2,10µ Τεµ. 7
• Εξωτερική πόρτα αλουµινίου µε ταµπλά από πάνελ πολυουρεθάνης,
διαστάσεων 0,90µ Χ 2,10µ Τεµ. 2
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
• Μονοφασικός πίνακας Τεµ. 1
• Ρελέ Τεµ. 1
• ∆ιακόπτες Τεµ. 2
Φωτιστικά,
• Φωτιστικό WC (πλαφονιέρα) Τεµ. 7
• ∆ιπλά φθορίου 2Χ36 Τεµ. 4
Υδραυλική εγκατάσταση,
• Λεκάνη WC µε καζανάκι Τεµ. 7
• Νιπτήρα µε µπαταρία κρύου νερού Τεµ. 5
• Καθρέφτη, εταζέρα Τεµ. 5
∆άπεδο,
• OSB πάχους 22mm, µε επίστρωση κεραµικών πλακιδίων 37,92 µ2
2. Πολυεστερικός Οικίσκος διαστάσεων (περίπου*) 2,50µ Χ 2,50µ Χ
2,30µ (εσωτερικό καθαρό ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εµβαδόν (περίπου*): 6,25 µ2.
Βασικός εξοπλισµός:
• Κουφώµατα αλουµινίου, (σε χρώµα της επιλογής σας)
• Φεγγίτης, διαστάσεων 0,40µ Χ 0,60µ Τεµ. 1
• Εξωτερική πόρτα αλουµινίου µε ταµπλά από πάνελ πολυουρεθάνης,
διαστάσεων 0,90µ Χ 2,10µ Τεµ. 1
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
• Μονοφασικός πίνακας Τεµ. 1
• Ρελέ Τεµ. 1
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•

∆ιακόπτες Τεµ. 1

Φωτιστικά,
• Φωτιστικό WC (πλαφονιέρα) Τεµ. 1
Υδραυλική εγκατάσταση,
Λεκάνη WC µε καζανάκι Τεµ. 1
Καπάκι λεκάνης Α.Μ.Ε.Α. Τεµ. 1
Ανακλινόµενα µπράτσα λεκάνης Α.Μ.Ε.Α. Τεµ. 1
Νιπτήρα µε µπαταρία αναµεικτική Α.Μ.Ε.Α. Τεµ. 1
Καθρέφτη Α.Μ.Ε.Α., εταζέρα Τεµ. 1
∆άπεδο,
OSB πάχους 22mm, µε επίστρωση κεραµικών πλακιδίων 6,25
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ

Προµήθεια
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ για το έτος 2015
Α.Π. 1791

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Της
επιχείρησης
………………….,
αριθµός
……,
………………….,

…………………………………,

ΑΦΜ…………………,

∆.Ο.Υ.

έδρα

…………....,

οδός

…………………..,τηλέφωνο

fax ………………

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Οικίσκος διαστάσεων πλάτος από 2,70
έως 3,20µ Χ µήκος από 11,50 έως
12,00µ Χ και ύψος 2,30µ (εσωτερικό
καθαρό ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εµβαδόν : από 31,00 έως
38,00 µ2.

2

Οικίσκος διαστάσεων (περίπου*) 2,50µ
Χ 2,50µ Χ 2,30µ (εσωτερικό καθαρό
ύψος) / 2,59µ (εξωτερικό ύψος).
Συνολικό εµβαδόν (περίπου*): 6,25 µ2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
1

1

κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης των κτιρίων: ……………….

Ηµεροµηνία :
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κόστος
ΦΠΑ)

(µε

