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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7882/21-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακήρυξης Σύμβασης για την
Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου, των Νομικών του
Προσώπων 2017 & 2018 και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. έτους 2017

Ο

Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ο ξ ά τ ο υ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας
''Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου, των Νομικών του Προσώπων 2017 & 2018 και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
έτους 2017''
Εκτιμώμενης αξίας ( 67.650,00€) Ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ ΓΩΝΙΑ

Πόλη

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός

66031

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL514

Τηλέφωνο

2521352411

Φαξ

2521352419

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mariak@doxato.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα
Εσόδων,
Περιουσίας
και
Προμηθειών
Αρμόδια Υπάλληλος κ. Κοτζαγιαννίδου
Μαρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.doxato.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :
1. Από τακτικούς πόρους του Δήμου Δοξάτου, συνολικού ύψους 15.100,00€ και συγκεκριμένα από τον
προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 και 2018 βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κατωτέρω
Κωδικούς Εξόδων:
ΚΑ
10/6063.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή γάλατος

15/6063.01

Παροχή γάλατος

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
300,00
4.300,00
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20/6063.01

Παροχή γάλατος

6.800,00

25/6063.01

Παροχή γάλατος

1.850,00

30/6063.01

Παροχή γάλατος

1.850,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.100,00

2. Από τακτικούς πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, συνολικού ύψους 46.400,00€ και συγκεκριμένα από
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και 2018 βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στους
Κωδικό Εξόδων:
ΚΑ
15/6481.01
15/6481.02
15/6481.03
15/6481.04
15/6481.05
15/6481.06
60/6481.01
60/6481.02
60/6481.03
60/6481.04
60/6481.05
60/6481.06
15/6063.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου
Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου
Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου
Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου
Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου
Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου
Παροχή γάλατος εργαζομένων
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
5.500,00€
4.600,00€
5.200,00€
2.200,00€
2.200,00€
3.200,00€
5.500,00€
4.600,00€
5.200,00€
2.200,00€
2.200,00€
3.200,00€
600,00€
46.400,00

3 Από τακτικούς πόρους του Ν.Π.Ι.Δ Δήμου Δοξάτου, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου»
συνολικού ύψους 6.400,00 € και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017
βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Εξόδων:
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διάφορα αναλώσιμα για διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων

64.08.00.7000

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
6.400,00€

Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 67.650,00€ με το
Φ.Π.Α. (13% και 24%)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου, των Νομικών του Προσώπων
2017 & 2018 και της ΔΗΚΕΔΗΔ έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου, του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δοξάτου (Ν.Π.Δ.Δ.) και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Δοξάτου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.), συνολικού προϋπολογισμού 67.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV)

ΟΜΑΔΕΣ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ
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03333000-4

Γάλα φρέσκο πλήρες παστεριωμένο αγελαδινό με 3.5% ή
1,5% λιπαρά, σε συσκευασία του 1 lt.

15811100-7

Ψωμί

15812000-3

Είδη ζαχ/κής και γλυκίσματα

15511100-4

Παστεριωμένο γάλα

15551300-8

Γιαουρτι

ΟΜΑΔΑ 3

15540000-5

Τυροκομικά προϊόντα

ΟΜΑΔΑ 4

03311000-2

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

4.397,60 €

6.797,06 €

Ψάρια -φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης
15100000-9

Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

15112100-7

Νωπά πουλερικά

03221000-6

Λαχανικά

ΟΜΑΔΑ 6

15300000-1

Φρούτα

ΟΜΑΔΑ 7

15800000-6

Διάφορα προϊόντα

15411110-6

Ελαιόλαδο

ΟΜΑΔΑ 8

15621000-7

Αραβοσιτέλαιο

ΟΜΑΔΑ 9

15100000-9

Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

ΟΜΑΔΑ 10

15800000-6

Διάφορα προϊόντα

ΟΜΑΔΑ 5

15.065,16 €

4.393,44 €
9.197,75 €

10.397,56 €
8.599,15 €
2.398,92 €
2.197,98 €
4.198,00 €

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο
των ομάδων των φορέων ή για όσες ομάδες του φορέα ενδιαφέρεται. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Ομάδες (ανά φορέα):
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

4.397,60

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

6.797,06

ΟΜΑΔΑ 4
ΟΜΑΔΑ 5
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8
ΟΜΑΔΑ 9
ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΊΟΥ
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ)
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Δ.Δ.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

4.393,44

ΣΥΝΟΛΟ
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς κανέναν περιορισμό.

15.065,16 €

9.197,75
10.397,56
8.599,15
2.398,92
2.197,98
4.198,00
7,38

67.650,00
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 67.650,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα [12] μήνες και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στον
Προϋπολογισμό, στην Τεχνική Περιγραφή και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) της
24/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής για τις Ομάδες 1,2,3,7, και 10 στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας ενώ για τις
Ομάδες 4,5,6, 8 και 9 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13. Για τον Δήμο Δοξάτου, τις με αριθ. 3, 27, 93, 94/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις
οποίες ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης για τα έτη 2017-2018, καθώς και τις υπ’ αριθ. 8, 95, 124,
126/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
14. Για την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., την με αριθ. 7/2017 απόφαση του Δ.Σ. , με την οποία ψηφίστηκε η διάθεση
πίστωσης για το έτος 2017, καθώς και την αριθ. 16/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
15. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, την με αριθ. 21/2017 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία ψηφίστηκε η
διάθεση πίστωσης για τα έτη 2017-2018, καθώς και τις υπ’ αριθ. 29, 30/2017 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.
16. την με αριθμ. 120/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίσθηκε η έγκριση
διενέργειας προμήθειας, η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση όρων διενέργειας του
διαγωνισμού
17. Την υπ’ αριθμ. 208/2016 (ΑΔΑ 6ΟΔ4Ω95-ΜΤ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Δοξάτου με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας, για το
έτος 2017

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/07/2017 και ώρα 11.00π.μ..

1.6 ∆ηµοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
(www.eprocurement.gov.gr).
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr ) και
θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο :
ΕΝΤΥΠΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Τοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
23/06/2017

26/06/2017

Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Ο επιμερισμός της δαπάνης για
κάθε τμήμα της σύμβασης θα γίνει σε αναλογία με τον επιμερισμό του προϋπολογισμού.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•
•
•

Η παρούσα Διακήρυξη
Η με αριθμ. 24/2017 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών
Το έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν
παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται είτε από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου στην διεύθυνση (www.doxato.gr ). Η
παραλαβή των σφραγισμένων εντύπων των οικονομικών προσφορών για την εκάστοτε Ομάδα (1-10)
γίνεται αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως και την 05η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι, Γραφείο 106 Πληρ. κ. Κοτζαγιαννίδου Μαρία
τηλ. 2521352411 .
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει
τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το εκτυπωμένο αντίτυπο της
Διακήρυξης, που τυπώνουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, από άποψη πληρότητας και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή . Προσφυγές
κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη
συγκεκριμένη προμήθεια εγγράφως έως (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους (2) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που
ορίζεται για την υποβολή των προσφορών. Μετά την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών δεν γίνεται δεκτή
καμία διευκρίνιση ή άλλη επικοινωνία.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού) ανέρχεται σε δώδεκα
(12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 121
του Ν.4412/2016.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθενται και σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δοξάτου στη διεύθυνση: www.doxato.gr .
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας να είναι σκόπιμο να ενημερώσει
(με e-mail) την Αναθέτουσα Αρχή ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε –εάν και εφόσον-
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απαιτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η συμπληρωματική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ.. Η
δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσει τον ενδιαφερόμενο από την λήψη των σφραγισμένων εντύπων
Οικονομικών Προσφορών)
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

2.1.3 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της
Ένωσης, ή σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων.
β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σ΄ αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής : ∆εν απαιτείται.

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτηματα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV της
Διακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.3.2 Περιεχόµενο προσφορών και τρόπος υποβολής
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, το πρόσωπο
που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί
να είναι:
• όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,
• όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,
• όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα παραπάνω)
είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως εξουσιοδοτημένος.
• Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης (με
θεώρηση γνησίου της υπογραφής).
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης
όλων των οικονομικών φορέων που την αποτελούν).
Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)1 2 του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 που
υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση από :
Το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου ή
τον Κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση Κοινοπραξίας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης ,
αναπόσπαστου μέρους της και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στις ακόλουθες ενότητες
του3 ), :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει τις ενότητες
Α.Καταλληλότητα
ΜΕΡΟΣ V : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές Δηλώσεις
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ :
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412 / 2016, ήτοι :
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
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Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
μελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν.4198/2013.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν
τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις λοιπές
αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονομικός
φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης,
καθώς και u972 ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση( δεν
αφορά συνεταιρισμούς).
•

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
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Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από
διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
(αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική
τους ιδιότητα.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Γ) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με το υπόδειγμα ΥΔ του άρθρου 8 του Ν. 1559/86 στην οποία ο
Υποψήφιος (ή νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι η Τεχνική Προσφορά του είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 24/2017 μελέτη. Ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
• Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:
α) ισχύον καταστατικό αυτής,
β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και
γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
• Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
• Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
• Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την νόμιμη
λειτουργία του.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης,
το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το
τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που
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της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι
μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.
Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τον Δήμο
Δοξάτου, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Δοξάτου αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα
μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν σε ένα έντυπο.
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης,
επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Σημείωση 1: Η υποχρέωση υποβολής τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ ) του
άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 , περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε
πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ ανά μονάδα του προς προμήθεια είδους , με συμπλήρωση από
τους συμμετέχοντες των εντύπων των οικονομικών προσφορών των ομάδων των φορέων, που
επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης .
Οι τιμές και τα ποσοστά στην οικονομική προσφορά αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως
υποχρεωτικά επί του εντύπου.
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και
απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
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2.3.2 Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της,
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει
κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.
4. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 97
του Ν. 4412/16.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από
το ίδιο όργανο και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αργότερα.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο , με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως τηλεομοιοτυπία , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λ.π επί αποδείξει.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
6. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η
επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν. 4412/16

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2.3.2 της
παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή αποστέλλεται
εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις
των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10, του Ν. 4412/16.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105
του Ν. 4412/16 . Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του
παρόντος. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει ο
προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ.
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
• δωροδοκία
• απάτη
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει τα ονόματα όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλλει εισφορές τόσο για τα
μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό
2. Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
3. Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας 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.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της
εταιρείας.
• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
• Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
• ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.,
επί αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του
Ν. 4412/16.

[3.4] Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας
του συνοπτικού διαγωνισμού.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου
Δοξάτου.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ)για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
Προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης η αναθέτουσα Αρχή μπορεί-εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-να προβεί στην
εφαρμογή των παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του
συμβατικού ποσού εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και - ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το Γραμμάτιο Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
η) τον τίτλο της σύμβασης

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Χρόνος Παράδοσης των ειδών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης και για
ένα έτος ή μέχρι απορρόφησης των ποσοτήτων ή των πιστώσεων ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, του
Νομικού Προσώπου και της ΔΗΚΕΔΗΔ.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.

4.4 Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με βάση τις ανάγκες των φορέων, παρουσία της
αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 221 του Ν. 4412/16), με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
• Να παραλάβει το υλικό.
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• Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
• Να απορρίψει το υλικό.

4.5 Καθυστερήσεις, Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόμου.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16)
μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 του Ν. 4412/16).

4.6 Τρόπος Πληρωµής

1. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα των ειδών.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη φόρους κατά το χρόνο του
διαγωνισμού καθώς και σε κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη.
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4.7 Άλλα στοιχεία
1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
2. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης έως και δύο μήνες, ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο
μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά τον χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται
στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται απ΄ την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.
4412/16, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης όπως ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ

