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∆/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τµ. Προµηθειών

Προµήθεια Αναλωσίµων Υλικών Η/Υ
Αρ. Μελέτης Τµ. Προµ.: 01/2015

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές γιά την προµήθεια Αναλωσίµων Υλικών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου, ενδεικτικού προϋπολογισµού €16.259,84 πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι
€19.999,60, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της
προµήθειας και πάντα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.10.6613.0002, 15.6613.0002, 20.6613.0002 και
30.6613.0002 του Προϋπολογισµού Έτους 2015 του ∆ήµου και θα καλυφθεί από
πιστώσεις ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 1ο
∆ιατάξεις που ισχύουν για την προµήθεια
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν:
I. Η Υ.Α.11389/23.03.93
II. Ο Ν.2286/01.02.95
III. Το Π.∆.113/10
IV. Η Υ.Α. 27319/02 και η Υ.Α. Π1/3305/10
V. Ο Ν.4281/2014
VI. Η παρούσα διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 2ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού θα συντάσσονται
στην Ελληνική. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα. Οι
προσφορές οικονοµικές και τεχνικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος
του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 23/03/2015 και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (οδός Αριστοτέλους 53, ΄Αλιµος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν: α) να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου
το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού ή β) να κατατίθενται ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο µέχρι την ηµεροµηνία και
ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές θα απευθύνονται οπωσδήποτε προς την
αρµόδια Επιτροπή Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς µόνο για το σύνολο των ειδών της
προµήθειας.
∆ηµαρχείο: Αριστοτέλους 53, Άλιµος 17455,
Τηλ. 213 2008000, ΤΟΤ(Fax) 213 – 200.8142, Ηλ.ταχ.(e-mail) info@alimos.gr

ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
4.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά
τους επί ποινή αποκλεισµού των τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής
σε δύο αντίγραφα.
Για την διευκόλυνση της Επιτροπής στον έλεγχο των δικαιολογητικών πρέπει:
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- Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά να είναι αριθµηµένα από τον προσφέροντα.
- Να συνυποβάλλεται πίνακας, όπου θα αναγράφονται τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά µε
την σειρά αρίθµησης των.
- Κάθε ζητούµενη, στην ∆ιακήρυξη ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δήλωση θα είναι σε
ξεχωριστή σελίδα.
4.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι:
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (και του εργοδότη και των
εργαζοµένων) αφ’ ενός και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού αφ’ ετέρου.
- Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό ή της
επαγγελµατικής οργάνωσης του διαγωνιζοµένου ή την εφορία, από το οποίο να
προκύπτει σαφώς το αντικείµενο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, το
οποίο πρέπει να είναι οπωσδήποτε συναφές µε το αντικείµενο της προµήθειας.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, έλαβε γνώση των όρων αυτής της
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι
γνήσια (original) και όχι απλά συµβατά.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο
είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα λειτουργίας,
υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς
καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, και εάν τα ελαττωµατικά είδη ξεπερνούν
το 15% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους τότε θα προβαίνει σε άµεση
προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι , η παράδοση των ειδών θα γίνεται
τµηµατικά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ανάλογα µε τις εκάστοτε
ανάγκες του Γραφείου Πληροφορικής του ∆ήµου και το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι, υποχρεούται άµεσα σε αντικατάσταση
των υλικών που υπέστησαν φθορά/ζηµία κατά τη µεταφορά αυτών στο χώρο
παράδοσης
- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή
γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό €325 (ήτοι το 2%
της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ) σαν εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης.
Σηµείωση: Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής παρά µόνο σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος.
4.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ενώσεων προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά
- Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην
προσφορά σχετικά µε αυτό.
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Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να
περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και
τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), Βεβαίωση ∆ραστηριότητας που εκδίδεται από την
οικεία ∆.Ο.Υ. (για τις ατοµικές επιχειρήσεις, απ’ όπου θα προκύπτει το αντικείµενο της
δραστηριότητας).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προµήθεια είδους θα είναι σύµφωνα µε την
επισυναπτόµενη έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Φάκελος προσφοράς
6.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
6.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως από
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια).
6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισµού µέσα σε καλά
σφραγισµένο φάκελο όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα :
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
- Ο αριθµός της διακήρυξης
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
6.4 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται και οι τεχνικές όσο και
οι οικονοµικές, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει
τις παραπάνω ενδείξεις.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα :
- Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 4 της παρούσας, µε
την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µη
υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους και η εγγύηση συµµετοχής.
- Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου
έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον
φάκελο θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόµενου υλικού.
- Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη ‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 7.3 της παρούσης. Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για το συγκεκριµένο
και µόνο είδος σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών από τα οποία ο Ο.Τ.Α.
απαλλάσσεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που
δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
από τον προσφέροντα.

6.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση 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 της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Κατακύρωση - Σύµβαση
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει :
7.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά το άρθρο 4 της διακήρυξης.
7.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς όλες οι σχετικές
πληροφορίες που καθορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.
7.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά
τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.
7.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία µέχρι την ηµέρα και ώρα που
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης.
7.5 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία
εταιρεία ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον διαγωνισµό.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον
ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία, µε την οποία θα
συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σ’
αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής.
7.6 Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή
ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την
ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από την ώρα
αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσµες. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς
µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν
από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από
την ώρα αυτή.
7.7 Η Επιτροπή θα συνέλθει σε δηµόσια συνεδρίαση κατ’ αρχήν για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης. Αναγράφονται στα πρακτικά
περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο.
Οι δύο σφραγισµένοι υποφάκελοι που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν
αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία παραµένουν σφραγισµένοι
και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου. Μετά την
καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει και
ελέγχει τα δικαιολογητικά των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που
αποκλείονται από το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού (αξιολόγηση τεχνικών προφορών).
∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν
παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο
διαγωνισµό.

Αµέσως µετά η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τών
συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού, γίνεται έλεγχος
των επί µέρους στοιχείων και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η Επιτροπή
αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται από το τρίτο στάδιο του διαγωνισµού (άνοιγµα
οικονοµικών προφορών).
Στο τέλος αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και γίνεται αξιολόγησή
της παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρµόδιο για την
αξιολόγηση όργανο.
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Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο συµµετέχων που θα προσφέρει την χαµηλότερη
συνολική τιµή επί του συνόλου των ζητουµένων ειδών.
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό
αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα µέλη της
επιτροπής.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
7.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
7.9 Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα από τα άρθρα 19, 20,
21, 24 κ΄25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγυήσεις
8.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό €325,00 (ήτοι το 2% της
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ). Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό
όταν η προσφορά υποβάλλεται από Μ.Μ.Ε. ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις Μ.Μ.∆. και παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
είτε µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε
µεγαλύτερου µεγέθους που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής
προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα
σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται
προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα έχει ισχύ δύο µήνες πλέον του
συµβατικού χρόνου παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών
Η τιµή θα δίνεται κατά τεµάχιο σε ευρώ για παράδοση των ειδών σε χώρους που θα
καθορίσει ο ∆ήµος.
9.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά
απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
9.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που
προβλέπεται από τον Νόµο, βαρύνει τον ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ισχύς προσφορών
10.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ανεξάρτητα
από οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών τουλάχιστον από την ηµέρα του διαγωνισµού.
10.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να
έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσµία κατά
ανώτατο όριο τρεις (3) µήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί και ο
µειοδότης για την µαταίωση του διαγωνισµού.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
11.1 Kατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού Υπηρεσία, 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 ή το
Κοινοτικό Συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που µε την
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής:
Mε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
11.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο από προµηθευτεί που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 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 το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή στο Κοινοτικό
Συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
11.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά.
11.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές οικονοµικές και τεχνικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος
του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Παράδοση - Παραλαβή
13.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών έτοιµων προς χρήση ορίζεται από
της υπογραφής της συµβάσεως έως και την 31.12.2015.

Τα είδη θα παραδίδονται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης από το Τµήµα Πληροφορικής το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών,
σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
13.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και προσφορά θα
απορρίπτεται.
13.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον
τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
13.4 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συµβατικού χρόνου.
13.5 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης
παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης –
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
13.6 Οι αναγραφόµενες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσότητες ανά είδος είναι
ενδεικτικές και µπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας που
πιθανόν να προκύψουν χωρίς τροποποίηση του τελικού ποσού της συµβατικής αξίας.
13.7 Η οριστική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής (Υ.Α.11389/93, αρ.28).
13.8 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 .
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΠΑΝΟΣ ∆.
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ∆.
ΣΙΑΤΡΑ Σ.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Μ.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσης επιβάλλονται τα
όσα στα άρθρα 33 κ’ 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
15.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
15.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 16
της παρούσης.
15.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' αριθ. 11389/93
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Εγγύηση
17.1 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι το είδος που θα
προµηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των

χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και κατασκευής, απαλλαγµένο από
οποιοδήποτε κρύφιο ελάττωµα και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την
χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
17.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των
διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δώδεκα (12)
µήνες και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιµου προς ασφαλή
χρήση.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής και κατόπιν έγκρισης αυτού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και πάντα σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 και στην υπ’ αριθ. 7/23.02.09 Εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύµβασης και να παραδίδει
εµπρόθεσµα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονοµική Υπηρεσία βάσει του Κ.Φ.Α.Σ.
(Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ν.4093/12, Φ.Ε.Κ.222Α/12.11.12)
προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα.
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ΑΡΘΡΟ 18ο
Πληροφόρηση Ενδιαφεροµένων
Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Αριστοτέλους 53
Άλιµος, ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµ. Προµηθειών, 1ος όροφος, από ώρα 09:00 έως
και 13:00. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
από ώρα 09:00 έως και ώρα 13:00 µε την κα Ε. Φαντριδάκη στο τηλέφωνο 213-2008077.
ΑΡΘΡΟ 19ο
∆ηµοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί:
- Σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα.
- Σε δύο νοµαρχιακές εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Περίληψη επίσης της παρούσας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια του
Προγράµµατος «∆ιαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλίµου
Άλιµος, Φεβρουάριος 2015
Ο ∆ήµαρχος

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ

