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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 ,5 & 6 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α
(ΑΠ ΥΠ. ΕΣ.11389/93).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/2006 του Κ.∆.Κ.
4.Την απόφαση του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010
5.Τις εξειδικευµένες πιστώσεις ποσού

52.379,55 ευρώ που υπάρχουν γραµµένες εις βάρος των

Κ.Α 10.6613 και 15.6613 προϋπολογισµού έτους 2015.
6.Την

υπ΄ αριθµ. 58/2015

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης

επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.
7.Tην υπ΄αριθ. 81/07-05-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβούλιου , όπου εγκρίθηκε η
µελέτη για την προµήθειας των εν λόγω υλικών που αναφέρονται στο αντικείµενο του
θέµατος και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας.
8.Την υπ. αριθ. 145/2015 απόφαση της Οικονοµική Επιτροπή όπου εγκρίθηκε η
αποδέσµευση πίστωσης ύψους 52.379,55€ από τους Κ.Α 10.6613- 45.379,55€ και από
τον Κ.Α 15.6613 -7.000,00 € προϋπολογισµού έτους

2015

για την

εκτέλεση της

ανωτέρω προµήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ∆ιενέργεια

πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή
προµηθεύσει

κριτήριο

για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να

υλικά µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις υπηρεσίες

του

∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των

(52.379.55 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α),

µε τους ακόλουθους όρους :

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.
Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Άρθρο 2ο - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις 06 ΜΑΙΟΥ 2015, ηµέρα
Τετάρτη 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 γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ µέχρι και τις 06 Μαΐου

και ώρα 10.00 π.µ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα
την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Άρθρο 3ο – Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6-ΕΚΠ-ΟΤΑ)

Άρθρο 4ο – ∆ικαιούµενοι συµµετοχής -∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α)Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί)
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα
γ) Συνεταιρισµοί
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
δ) Ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο
στην διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος.
ii) Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό
ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς.
iii) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητος πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας,
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή
και όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της οικονοµικής
Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η
ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η
σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

∆ικαιολογητικά συµµετοχής:

2. Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά µε την οποία
αναγράφονται

παρακάτω,

κατατίθενται

µαζί

µε

τον

υπόλοιπο

φάκελο

προσφοράς και είναι τα εξής:
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την
οποία θα δηλώνεται
ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει



αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.
ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και



των τεχνικών

προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη.
ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη



τµηµατικά στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα.
Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Λοιπά:

Υπεύθυνη δήλωση για τους υποψηφίους προµηθευτές του άρθρου 8 του Ν.
1599/86, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής που θα συµµετέχουν ότι
1ο για τα είδη που είναι αυθεντικά θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
των µηχανηµάτων και κατάλληλα για την σωστή λειτουργία τους.
2ο Στην περίπτωση που τα προς προµήθεια αναλώσιµα δεν είναι τα αυθεντικά αλλά
επώνυµα άλλης εταιρείας ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των
µηχανηµάτων και οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθµίσεις(όπου
απαιτείται) στα µηχανήµατα του δήµου προβαίνοντας σε επιτόπιο έλεγχο.
- Για ανώνυµες εταιρίες - συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός
της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας - Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου
αυτού,

θα

εγκρίνεται η

συµµετοχή

αυτής-

στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της

εταιρείας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.
(Οι

εταιρείες

περιορισµένης

ευθύνης

και

οι

οµόρρυθµες

και ετερόρρυθµες

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο).
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως
µε την επίδειξη της ταυτότητας των.
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και να ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ( Ασφαλιστική Ενηµερότητα)
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις τους,και να ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. (Φορολογική Ενηµερότητα)
-∆ηµοτική Ενηµερότητα.

3. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης:
α.- Οι Έλληνες πολίτες:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους.
β.- Αλλοδαποί:
-Πιστοποιητικό

της

περί εγγραφής τους

αρµόδιας
στα

αρχής

της

µητρώα του

χώρας

οικείου

εγκατάστασης

επιµελητηρίου

τους,
ή

σε

ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ.- Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
δ.- Συνεταιρισµοί:
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε.- Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση.
-Πιστοποιητικό

σκοπιµότητας

του

ΕΟΜΜΕΧ

για

ενώσεις

προµηθευτών

που

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού είτε µεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς

αντιπροσωπεύουν

ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό

αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για
τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας
Ελλάδας.
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφου.

6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή

συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο
ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφου.

Άρθρο 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών.
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
σφραγισµένες προσφορές µέχρι και 06 Μαΐου 2015 και ώρα 10.00 π.µ.
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών που διενεργεί
τον διαγωνισµό.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα
που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, προκειµένου να
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
Άρθρο 6ο - 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 ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ. >> 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 <<326/15888/29-4-2015>>.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<06-05-2015>>.
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. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Οι υποψήφιοι προµηθευτές λαµβάνουν µέρος στο σύνολο των ειδών του ∆ιαγωνισµού.
8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή
∆ηµοπρασίας Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

ή εγγυητική επιστολή

συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού χωρίς την
δαπάνη Φ.Π.Α και ποσού ( 851.70 €)

Άρθρο 7ο - Χρόνος ισχύος προσφορών.
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού,
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες
(άρθρο 13 ΕΚΠ-ΟΤΑ).

Άρθρο 8ο – Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές.
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠ-ΟΤΑ)

Άρθρο 9ο - Προσφερόµενη τιµή.
1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως

και κάθε άλλη

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπει το άρθρο 14 της παρούσης.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε
Ευρώ ( άρθρο 16 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
3. Oι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
4. Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού.

Άρθρο 10ο - Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των
προσφορών.
1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης

των προσφορών. Προσφορές που

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται o φάκελος -µονογράφονται δε και σφραγίζονται-

από το παραπάνω

όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των
προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των

δικαιολογητικών

από την αρµόδια επιτροπή

αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών

των υποψήφιων

προµηθευτών που κρίθηκαν.
Στην συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των
προσφορών και θα προχωρήσει στην τελική γνωµοδότηση.

Η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη :
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
-Τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.

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.

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει την γνωµοδότηση της για το τελικό αποτέλεσµα του
διαγωνισµού µαζί µε όλα τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού, στην οικονοµική επιτροπή

για την

έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ. 6 ΕΚΠ-ΟΤΑ (άρθρα 19-21 ΕΚΠ-ΟΤΑ).

Άρθρο 11ο - Ενστάσεις.
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας
διενεργείας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υπό τους όρους και την διαδικασία
που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Άρθρο 12 ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης.
1. Στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που θα

περιλαµβάνει

τουλάχιστον το είδος, την

ποσότητα και την τιµή.
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35
του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβασης- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
1. Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της
προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, ποσού ίσου µε το 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).

Άρθρο 14ο - Χρόνος –τόπος παράδοσης -Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης
των υλικών
Τα είδη θα παραδοθούν

τµηµατικά λόγο της φύσεως των υπό προµήθεια υλικών

(αλλοιώσεις όταν εκτεθούν σε συνθήκες υγρασίας και υψηλών θερµοκρασιών)
χρόνο 360

µέσα σε

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σε χώρο του ∆ηµοτικού

Καταστήµατος Αργοστολίου .
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους,
βαρύνει τον προµηθευτή, οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι
κάθε κινδύνου, µέχρι παραλαβής τους από την αρµόδια επιτροπή.

Άρθρο 15ο - Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ΕΚΠ-ΟΤΑ που έχει συγκροτηθεί
µε την αριθµ.29 /2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , αφού προηγηθεί ο απαραίτητος
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που
πρόσφερε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό (άρθρο 28 ΕΚΠ-ΟΤΑ)

Άρθρο 16ο- Τρόπος πληρωµής.
-Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής το οποίο θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
-Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠ-ΟΤΑ).

Άρθρο 17ο - Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται όλες οι νόµιµες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή.

Άρθρο 18ο-∆ιευκρινήσεις διακήρυξης -Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
διακήρυξης.
Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.
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 .

Άρθρο 19ο-∆ηµοσίευση-έξοδα δηµοσίευσης
Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου,
πρόγραµµα «∆ιαύγεια»

και θα δηµοσιευθεί

και σε δύο ηµερήσιες τοπικές

εφηµερίδες:
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές .

Άρθρο 20ο-Λοιπά

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95
Ν.3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα.

Κοινοποίηση:
 Επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ
 Λογιστήριο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

και του

