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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια «Λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού κοινοχρήστου ηλεκτροφωτισµού» για τη κάλυψη
των αναγκών της ∆. Ε. Αργοστολίου .
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95
2)Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3)Την
Π1/3305/03.11.2010
απόφαση
του
Υπουργείου
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τ.Β)
4)Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον Κ.Α 20.6682.06, στον οποίο
προβλέπεται πίστωση 20.000,00€ για την εν λόγω προµήθεια για το οικονοµικό
έτος 2015.
5)Την υπ΄αριθ.80/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε
η µελέτη για την προµήθεια των εν λόγω υλικών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης.
6)Την 129/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε
πίστωση 20.000,00€.
7)Την υπ΄αριθ.58/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης
επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
8)Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη προσφορά για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει την
προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚTΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ » για τη κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, µε τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚTΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » για τη
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ∆.Ε. Αργοστολίου. Τα υπό προµήθεια
είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 2ο-Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

∆ιακήρυξη
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τιµολόγιο Μελέτης
Αναλυτικός Προϋπολογισµός
Έντυπο Προσφοράς
Τεχνική Έκθεση

ΆΡΘΡΟ 3ο-Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 20.000,00
ευρώ µε Φ.Π.Α.23%.
3.2 Προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2015 η πίστωση των
20.000,00 ευρώ στον Κ.Α 20.6682.06.
ΆΡΘΡΟ 4ο-Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 07 ΜΑΙΟΥ 2015, ηµέρα
Πέµπτη

και ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις 07 Μαΐου

και ώρα 10.00 π.µ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα
την Πέµπτη 14 Μαΐου 2015.

ΆΡΘΡΟ 5ο-Λήψη πληροφοριών
1.Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται µία (1)
τουλάχιστον ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 6ο-∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές.
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισµοί.
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ΆΡΘΡΟ 7ο-∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει
επί ποινή αποκλεισµού :
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, δηλαδή 325,20€ Γενικά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(ασφαλιστική ενηµερότητα)
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(φορολογική ενηµερότητα)

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων 3, 4 και 5 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
5. ∆ηµοτική Ενηµερότητα
6. Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους, τις παρακάτω δηλώσεις:
∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται
χωρίς καµία επιφύλαξη.
• ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει
να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια
είδος στον ∆ήµο.
• ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο
Τελωνείο και κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια
είδους ελεύθερου στον ∆ήµο.
• Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευάσει τα υπό προµήθεια είδη.
β. Τα νοµικά πρόσωπα.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
γ. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις
ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
•

ΆΡΘΡΟ 8ο-Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την
ηµέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού ηµέρα.
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.
ΆΡΘΡΟ 9ο-Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
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. Η τιµή δίδεται ανά µονάδα µέτρησης υλικού σε ενιαίο έντυπο προσφοράς της
µελέτης σε προϋπολογισµό προσφοράς.
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε
ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία
ή κατά είδος τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .Ο κάθε
ενδιαφερόµενος θα προσφέρει µόνο µια τιµή για κάθε υλικό όπως αυτά δίνονται
στο έντυπο προσφοράς.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι
προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά για τον λόγω της
χαµηλής τιµής.
ΆΡΘΡΟ 10ο-Ισχύς Προσφορών
1.Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ενός (1) έτους, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός
εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον δεν έχει
γίνει προµήθεια ολόκληρης της προβλεπόµενης ποσότητας.
3.Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που
αναφέρεται στον προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του
αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 11ο-Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα
αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα
σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από
τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
ΆΡΘΡΟ 12ο-Τρόπος σύνταξης προσφοράς
1.Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο
καλά σφραγισµένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
2.Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη
<<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΗΛΕΚTΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
∆.Ε.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ >> µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια <<ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ>>.
γ. Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου <<358/16164/30-4-2015>>.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<07-05-2015>>.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία , ∆/νση, Τηλέφωνο & fax)
στ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
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.

5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην
καθυστερεί το έργο της επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 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.
7. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα προσφέρει µόνο µια τιµή για κάθε υλικό
ανά συσκευασία όπως αυτά δίνονται στο έντυπο προσφοράς.
9. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουµένων ειδών δεν
γίνονται δεκτές.
10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
ΆΡΘΡΟ 13ο-∆ιεξαγωγή ∆ηµοπρασίας
Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, αποδοχή
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνιζοµένου, εκτός αν η
επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των
προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή ,οι προσφορές που
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια
και αρχίζει από την επιτροπή
η καταγραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα
έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο.
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο που
περιέχει την οικονοµική προσφορά, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται
πάνω σ΄ αυτών ο αύξοντος αριθµός του ανοικτού φακέλου.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Στην
συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο
καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν.
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον διαγωνιζόµενο.
Η µη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού.
ΆΡΘΡΟ 14ο-Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών
Η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη :
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους
πρόσκλησης.
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.

της διακήρυξης και της

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει
την χαµηλότερη τιµή/είδος.

ΆΡΘΡΟ 15ο-Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε
γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί
να προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους.
2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
προµήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους,
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ΆΡΘΡΟ 16ο-Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων
προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει
αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του.
ΆΡΘΡΟ 17ο-Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του
ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, 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 την διενέργεια του διαγωνισµού.
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον
αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
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 στο
∆ήµο 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 υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν
ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη

Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν
γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Ν.3463/07 και
3852/10.
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο
των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η
γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax).
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
ΆΡΘΡΟ 18ο-Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιµή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη.
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει
τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
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 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 την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται
πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
ΆΡΘΡΟ 19ο-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
όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρµογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
ια. Την παραλαβή των ειδών.
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του

αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία
συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο.
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση
της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την
επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο, ή αν ο ∆ήµος δεν ζήτησε την προµήθεια της
υπόλοιπης ποσότητας .
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 αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 20ο-Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α.Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης του συνόλου ή της επί µέρους προµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. 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 ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α.Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% στον προϋπολογισµό της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού
υπολογισθεί η προσφερόµενη έκπτωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ.
1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014).
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που τα είδη είναι
διαιρετά και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση
αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης,
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσµης παράδοσης.
ΆΡΘΡΟ 21ο-Τόπος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών λόγω της φύσεως των υπό προµήθεια ειδών
(ηλεκτρολογικό υλικό) θα γίνεται τµηµατικά σε χώρους που θα υποδεικνύονται
από τα εντεταλµένα όργανα τού ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την άµεση χρήση τους
από τα συνεργεία και την αποφυγή φθορών και ζηµιών.
ΆΡΘΡΟ 22ο-Χρόνος παράδοσης
Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα
χρονικά περιθώρια, µε τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την

προµήθεια, τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των συνεργείων και η οποία δεν
µπορεί να είναι ανώτερη των (5) πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραγγελίας των υλικών.
ΆΡΘΡΟ 23ο-Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή υλικών θα γίνεται τµηµατικά από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
παρουσία του προµηθευτού, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης.
Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που
αναφέρεται στον προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του
αναδόχου και αντίστοιχα µπορεί να ζητήσει την προµήθεια των ειδών µέχρι και το
συνολικό ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
ΆΡΘΡΟ 24ο-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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα
άρθρα 23 και 24 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
ΆΡΘΡΟ 25ο-Εγγύηση
1. Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που
θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών,
των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από
υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο
ελάττωµα που αφορά τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής
και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για
την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών
καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού
πλήρους και έτοιµου για λειτουργία.
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του
βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των
τεχνικών προδιαγραφών ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία
αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού
µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η
ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η
εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου.
ΆΡΘΡΟ 26ο-Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση των
επιµέρους ποσών αµέσως µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια
υλικών και µετά την προσκόµιση και τον έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
ΆΡΘΡΟ 27ο -Άλλα στοιχεία
1. Ο ∆ήµος αποκλείει την ανάδειξη προµηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το
σύνολο των ζητούµενων από την τεχνική έκθεση προς προµήθεια ειδών.
2. Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να δεχθεί και προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού
προϋπολογισµού.

3. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
4. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ
Π.Ο.Τ.Α και όταν αυτός δεν αναφέρεται ο Ν.2286/95
ΆΡΘΡΟ 28ο-Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης.
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο
της οικονοµικής προσφοράς

από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς

1ος

όροφος τηλ.:26713-60153 & 26710-22933 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, Αρµόδιος
υπάλληλος :Παγουλάτος Κώστας . Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,
πρόγραµµα «∆ιαύγεια»

και θα δηµοσιευθεί

και σε δύο ηµερήσιες τοπικές

εφηµερίδες:
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Ο ∆ήµαρχος

Αλέξανδρος Παρίσης

