ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Κόνιτσα 05-Νοεµβρίου-2013
Αριθ. Πρωτ: -13340-

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».
3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά µε
την εφαρµογή του Ν. 3463/2006.
4. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερµηνευτικών
εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς
εκτέλεσή της.
6. Της Εγκυκλίου ΥΠΕΣ 7243/ΕΓΚ. 5/5-2-2009.
7. Του N. 2362/95 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».
8. Τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆. σχετικά µε την εφαρµογή της ΑΥΟ 35130/739/2010 µε
την οποία αυξάνονται τα χρηµατικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995.
9. Την Π1 3797/23-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών
από την ένταξη του στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών»
10. Του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12- 2010)
: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.
11. Την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…».
13. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
14. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και
καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.
15. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
16. Την υπ’ αριθµ. 130/19-04-2013[Α∆Α: ΒΕΑ8ΩΛ4-0ΕΟ] απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
17. Την υπ’ αριθµ 3113/8-8-2013 απόφαση ένταξης του Πράσινου ταµείου
18. την υπ’ αριθ. 246/05-09-2013 [Α∆Α: ΒΛΛΞΩΛ4-ΥΜ3] απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ,
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (όπως αναγράφονται στην Α. Π.
3113/08-08-2013 Απόφαση ένταξης ) Π/Υ 73.713,90 € του Χρηµατοδοτικού
Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015»
19. Την υπ’ αριθµ’ 216/25-10-2013 απόφαση Ο.Ε. Κατάρτισης όρων δηµοπράτησης.

Προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη
προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.713,90 €, και θα καλυφθεί από
χρηµατοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κωδικό αριθµό
πίστωσης Κ.Α. 30.7131.02προϋπολογισµού ∆ήµου Κόνιτσας οικονοµικού έτους 2013 µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΡΘΡΟ 1ο Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κόνιτσας, οδός
Πλατεία ∆ηµαρχείου, Κόνιτσα, την 15 του µηνός Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 [ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών] ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που ορίστηκε
από την απόφαση 27/24-01-2013[Α∆Α: ΒΕ∆ΘΩΛ4-Ρ∆Γ]του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισµός προµήθειας – Χρηµατοδότηση
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας του διαγωνισµού ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των
73.713,90 € µε ΦΠΑ, όπως αναλύεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας. Η δαπάνη της
προµήθειας θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού – προσφορές
Ο πρόχειρος διαγωνισµός γίνεται µε συνοπτικές διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 23
παρ. 4, 5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ µε σφραγισµένες προσφορές που κατατίθενται από τους ίδιους
αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητάς του ή τους νόµιµους εκπροσώπους όταν
πρόκειται για εταιρείες, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που ορίστηκε από υπ’ αριθ. 27/2401-2013[Α∆Α: ΒΕ∆ΘΩΛ4-Ρ∆Γ] απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων ειδών, θα είναι έγγραφη στην
ελληνική γλώσσα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια τα οποία µπορεί να είναι
στην Αγγλική γλώσσα. Θα υποβληθεί µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο στον
οποίο θα γράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
Ι. « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΙΙΙ. ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , που λαµβάνει µέρος
στον διαγωνισµό.
Ο κυρίως φάκελος θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισµού, να περιλαµβάνει:
Α] Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο
οποίος θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος σε
δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Β] Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα
περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προς προµήθεια ειδών (2 αντίγραφα). Εντός
του φακέλου τεχνικής προσφοράς πρέπει, επί ποινής αποκλεισµού, να περιλαµβάνονται
συµπληρωµένοι οι πίνακες του Παραρτήµατος 1 της παρούσης καθώς και η πλήρης
τεκµηρίωση των απαντήσεων αυτών. Τονίζεται ότι όλες οι προδιαγραφές των εν λόγω
πινάκων είναι υποχρεωτικές και η µη κάλυψή τους επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.
Γ] Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου θα
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για κάθε είδος σε ευρώ (2 αντίγραφα).Ο
Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά.
Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση του συστήµατος στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προµηθευτή για 60 ηµέρες από την εποµένη
της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο

απορρίπτεται ως απαράδεκτη [Άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ], καθώς και η προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για
κάθε είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής µετά προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
3.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα
και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο µέχρι της προηγουµένης του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας (άρθρο 11 παρ. 4
της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Προσφορές που περιέρχονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίνονται στο αρµόδιο όργανο που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις
άλλες που κατετέθησαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία (άρθρο 11 παρ. 6 της Υ.Α.
11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
3. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
4. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1)
εταιρεία, η ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο
διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του,
υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε
µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.
Η έγκριση του αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής µετά προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση
οργάνου [άρθρο 23, παρ. 6 ΕΚΠΟΤΑ].
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆εκτοί στον διαγωνισµό
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατηµένου είδους
που θα προσκοµίσουν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι έλαβε γνώση
των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερα από κάθε
επιβάρυνση, διαδικασία και σε πλήρη λειτουργία τα προς προµήθεια είδη. Στη δήλωση
θα αναφέρεται ρητά και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης.
Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
∆ήλωση διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9, παρ. 1β της Υ.Α.
11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
∆ήλωση διαγωνιζοµένου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
∆ήλωση για τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού, ετοίµου (πλήρους) και
σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας.
Πιστοποιητικό διαασφάλισης ποιότηταςISO 9001:2008 και ISO 14001.

8.

Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το
συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού (Άρθρο
7 παρ.1, 6 του ΕΚΠΟΤΑ) ή ενώσεις προµηθευτών σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συµµετοχής
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την
υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσο µε
το 10% του συνολικού συµβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση επιστρέφεται
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την προσκόµιση της εγγύησης καλής
λειτουργίας.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προµηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης
καλής λειτουργίας. Ο χρόνος καλής λειτουργίας αρχίζει την εποµένη της έγκρισης της
οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. Ο συµβατικός
χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο [2] έτη.
Με την εγγύηση καλής λειτουργίας ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα είδη θα
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των προδιαγραφών και της προσφοράς, θα είναι
άριστης ποιότητας και κατασκευής, θα ανταποκρίνονται στην καλή και αποδοτική λειτουργία
σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης.
Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του
δαπάνες στην άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά
λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης
γενικά που οφείλεται σε όµοιες αιτίες.
Για τις παραπάνω εγγυήσεις κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις [άρθρο 26
ΕΚΠΟΤΑ].
ΑΡΘΡΟ 6ο Αξιολόγηση Προσφορών
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους
όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι οικονοµοτεχνικά η πλέον
συµφερότερη.
Για την επιλογή της πιο συµφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ
και σύµφωνα µε τον πίνακα αξιολόγησης.
Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν
για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει µε βάση
την τελική βαθµολόγηση κάθε µιας που θα προκύψει από τον τύπο :
ΒΤ = 0,6* ΒΑ+ 0,4* ΒΒ
Όπου :
ΒΤ = Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς
ΒΑ = Βαθµολογία Οµάδας κριτηρίων Α
ΒΒ = Βαθµολογία Οµάδας κριτηρίων Β
Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε οµάδα είναι αντίστοιχα για την Α οµάδα 0,6, για
την Β οµάδα 0,4.

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς θα κυµαίνεται από 40 έως 60. Οι 50
βαθµοί θα δίδονται στην τεχνική προσφορά που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις. Από 50
έως 60 βαθµούς κυµαίνεται η προσφορά που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι
40 βαθµοί δίδονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς από τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς = (βαθµ.Α οµάδας)*0,6 + (βαθµ.Β
οµάδας)*0,4.
Όπου: (βαθµ.Α οµάδας) = βαθµ.Α1+βαθµ.Α2+βαθµ.Α3 + βαθµ.Α4
Και (βαθµ.Β οµάδας) = βαθµ.Β1+βαθµ.Β2+βαθµ.Β3+βαθµ.Β4+βαθµ.Β5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α. Οµάδα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ (60%).
Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές 20
Λειτουργικά χαρακτηριστικά 20
Αισθητικά χαρακτηριστικά 10
Ποιότητα 10
ΣΥΝΟΛΟ Α’ Οµάδας 60
Β. Οµάδα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΛΥΨΗΣ (40%).
Χρόνος και τόπος παράδοσης. 10
Εγγύηση λειτουργίας. 10
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά) 10
Εµπειρία κατασκευαστή 5
Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας. 5
ΣΥΝΟΛΟ Β’ Οµάδας 40
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα, η
επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της
συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα
σειρά του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης.
Η προσφορά που συγκέντρωσε τον µεγαλύτερο βαθµό Λ, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα
προσφορά και Ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο προσφέρων µε τον υψηλότερο Λ στον
Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
7.1 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όργανο µε
γνωµοδότηση του προς τον ∆ήµαρχο που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:
α. Κατακύρωση της προµήθειας.
Β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους.
Γ. Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ ισότιµων
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που
έχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
7.2 Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας.
Β. Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των
όρων.
Γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 8ο: Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου
µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά
συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την
προϋπόθεση όµως ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το
αποτέλεσµά του.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
9.1 Κατά 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
ανάρτησης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού. (Παρ. 1α άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης
εφαρµόζονται τα εξής:
Με απόφαση της Οικονοµική Επιτροπήµετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του
διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε αυτό που ορίστηκε στην αρχική
διακήρυξη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την
δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
9.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, 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 γνωµοδότησή του στη Οικονοµική
Επιτροπήπου αποφαίνεται τελικά.
9.3 Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζοµένου δεν ανακόπτουν την
συνέχιση του διαγωνισµού αλλά λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπήµετά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.
9.4Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι
δυνατή ή προσβολή τους ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου ∆υτικής Μακεδονίας, κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
9.5 Για τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπήςπου λαµβάνονται για τις ενστάσεις οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση µε δική τους φροντίδα.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων, προ της
υπογραφής της σύµβασης δεν λαµβάνονται υπόψη (άρθρο 15 Παρ. 3 της ΥΑ 11389/93 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 24 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα παρακάτω στοιχεία:
α)Το είδος

β)Την ποσότητα
γ)Την τιµή
δ)Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
ε)Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
Στ)Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
Ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2.Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Υπογραφή Σύµβασης
11.1 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής.
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω,
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
11.2 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτήη ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωση, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται
µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
11.3 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της
µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
11.4 Ο ∆ήµος γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που θα
υποβάλλει σχετική αίτηση, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την παραλαβή της, τους
λόγους απόρριψης της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλλει
παραδεκτή προσφορά τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας
προσφοράς καθώς και το όνοµα του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Σύµβαση
12.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η
σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
12.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται
στην επόµενη
παράγραφο και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας και
τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης.
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
Γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.
∆. Την τιµή.
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
Στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Ι. Τον τρόπο πληρωµής.
Ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
Ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
Ιγ. Την παραλαβή αυτών.

12.3 Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο.
12.4Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου.
12.5 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από
την σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης – παραλαβή – ποινικές ρήτρες
Η παράδοση των εξοπλισµών θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής τους και σε πλήρη λειτουργία
µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο Οριστική παραλαβή
Η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη
των προµηθευόµενων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών
ανωµαλιών.
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας
οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Κόνιτσας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα
συµφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 15ο Τρόπος πληρωµής
Οι πληρωµές της αξίας του προµηθευόµενου συστήµατος θα γίνουν µετά την οριστική
παραλαβή του εξοπλισµού και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής υπό της οικείας
επιτροπής και τιµολόγιο του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ηµοσιεύσεις – συµβατικοί όροι
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και
τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η προµήθεια αυτή κατά τα λοιπά διέπεται από τις σχετικές
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό 11389/93 Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει µε την προϋπόθεση ότι
συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του Ν.2286/95.
Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου (άρθρο 2, §5 και άρθρο 4, §2, εδάφιο β΄ του Π.∆.
394/96), στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.konitsa.gr και σε µία
τοπική εφηµερίδα της έδρας του Νοµού τουλάχιστον πέντε πλήρες ηµέρες πριν την
διεξαγωγή του διαγωνισµού
Για την αναλυτική διακήρυξη, την µελέτη της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του ∆ήµου ακολουθώντας
την διαδροµή
http://www.konitsa.gr/news/diagonismoi-erga-3
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Κόνιτσας θα
διατίθενται µέχρι και την ηµέρα της διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού.
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας
Γαργάλας Παναγιώτης

