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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 01/2013
Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Kόνιτσας
Έχοντας λάβει 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/10-122010) : 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 ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα
ειδών.
17. Την υπ’ αριθµ 212/21-10-2013 απόφαση Ο.Ε. Κατάρτισης όρων
δηµοπράτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες οικονοµικές
προσφορές και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών και κριτήριο κατακύρωσης την
οικονοµικότερη (χαµηλότερη) προσφορά, για την υπ’ αριθµ. 14/2013 Μελέτη µε
τίτλο «Προµήθειας Υδραυλικών Υλικών» 2013 συνολικού προϋπολογισµού
45.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας.
Β) Οι όροι του διαγωνισµού είναι οι εξής:
Άρθρο 1ο Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κόνιτσας, οδός
Πλατεία ∆ηµαρχείου, Κόνιτσα, την 14 του µηνός Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη
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∆ΘΩΛ4Ρ∆Γ]του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Άρθρο 2ο : Πληροφορίες –Παραλαβή Τευχών
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη καθώς και τη
µελέτη από το ∆ήµο ή να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
ακολουθώντας
την
διαδροµή
www.konitsa.gr.
http://www.konitsa.gr/news/diagonismoi-erga-3
Άρθρο 3ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις προµηθευτών σύµφωνα µε τα προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής
του άρθρου 7 και 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεση της
σύµβασης.
Επίσης οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης
ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 του συµµετέχοντα
προµηθευτή, όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, επί ποινή
αποκλεισµού.
Άρθρο 4ο : ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπης παρουσίας.
2. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της
διακήρυξης.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης,
κατά τα λοιπά όπως περιγραφή 5 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της
Υ.Α. 11389.
4. Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενηµερότητας από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, κατά τα
λοιπά όπως περιγραφή 4 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α.
11389.
5. Αντίγραφο ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
6. Πιστοποιητικό 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.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τευχών δηµοπράτησης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι δεν
έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α.
8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προµηθευτή ότι τα υλικά που θα
παραδώσει εφόσον µειοδοτήσει στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, θα είναι
σύµφωνα µε τη δήλωση των εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του
άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και
ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική του δραστηριότητα.
Άρθρο 5ο : Κατάθεση τεχνικής προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού.
Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα
προσφερόµενα είδη, εικονογραφηµένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου
κατασκευής και ξεχωριστή ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή
απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Επίσης θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προσφεροµένων υλικών
σύµφωνα µε αυτές της µελέτης καθώς και θα δηλώνεται το Εργοστάσιο
κατασκευής όλων των υλικών σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Υ.Α. 11389/93. Στην
τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν και οι υπεύθυνες δηλώσεις των
νοµίµων εκπροσώπων των εργοστασίων που θα κατασκευαστούν τα υλικά ή των
αντιπροσώπων αυτών στην Ελλάδα, οι οποίες θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την
εκτέλεση της προµήθειας στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδουν την
υπεύθυνη δήλωση.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
προµηθευτή ότι τα υλικά που προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και οι βιοµηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καταλληλότητας για εφαρµογή σε δίκτυα πόσιµου νερού από Τρίτο
Ανεξάρτητο Φορέα. Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των Εργοστασίων θα είναι
από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Η µη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται ποινή
αποκλεισµού από το διαγωνισµό.
Άρθρο 6ο: Εγγύηση Συµµετοχής.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ποσού 1.829,27€.
Άρθρο 7ο : Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στην
ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στο Άρθρο -1- της παρούσης.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη
ηµέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 8ο : Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η
υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια και
πιστοποιητικά) σε γλώσσα χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειµένου, πιστοποιητικών,
εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ.) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα επικυρωµένες.
Άρθρο 9ο : Ισχύς Προσφορών.
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα
νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) µηνών από την
ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των δύο (2) µηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση
προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την
προθεσµία κατά ανώτατο όριο (2) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν
δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς.
3. Οι τιµές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αµετάβλητες κατά την
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση
υπόκεινται.
Άρθρο 10ο : Φάκελος Προσφοράς.
1. Με ποινή αποκλεισµού να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται
µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχής προφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα
σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς, θα γίνει σε ξεχωριστά έντυπα του
συµµετέχοντα µε συµπλήρωση τιµολογίου προσφοράς (τιµή ανά µονάδα
υλικού) ολογράφως και αριθµητικώς και προϋπολογισµού προσφοράς.
γ) Στον καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφονται έξω απ’ αυτόν ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο (10.3) της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο
είδη σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση 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.
Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο
(10.3) της διακήρυξης.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές, µονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης.
7. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφεροµένων ειδών, ανά
µονάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της ΥΑ 11389/93 και
θα περιλαµβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις
αποθήκες του ∆ήµου.
To τιµολόγιο προσφοράς και ο προϋπολογισµός προσφοράς, θα
συνταχθούν από τον συµµετέχοντα υποψήφιο προµηθευτή.
Άρθρο 11ο : Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας.
1. Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει
στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο,
κατατίθενται στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού υπηρεσία, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 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 στην οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15 παράγραφος
1.β.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την
νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην οικεία
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφο 2.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται
δεκτές, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφο 3.
Άρθρο 12ο :Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση µέχρι
να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισµού δεν γίνεται δεκτή προσφορά µετά την παρέλευση του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη, εκτός και αν η εµπρόθεσµη επίδοση συνεχίζεται χωρίς
διακοπή. Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται
δηµόσια και αριθµούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού οι
φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά
και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζοµένων ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής
κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά µε τρόπο που
να δείχνει αν είναι ή όχι σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή διαγωνισµού.

Μετά την καταγραφή, σε µυστική συνεδρίαση, την ηµέρα του διαγωνισµού η
επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοί θα αποκλειστούν. Στη
συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόµενους και τους λόγους αποκλεισµού τους
καλώντας τους αποκλειόµενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τις
σφραγισµένες προσφορές τους.
Στη συνέχεια της διαδικασίας, η επιτροπή ορίζει το χρόνο στον οποίο θα γίνει η
αξιολόγηση των προσφορών, φυλάσσοντας το φάκελο του διαγωνισµού µαζί µε
τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. Μετά την αξιολόγηση
της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών στοιχείων τους, για όσες προσφορές
κριθούν αποδεκτές γίνεται αποσφράγισή των φακέλων της οικονοµικής
προσφοράς σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Προσφορές που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ή υστερούν σε σχέση
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, απορρίπτονται.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται
κατά σειρά και ανακοινώνονται δηµόσια.
Άρθρο 13ο : Κατακύρωση-Ανακοίνωση κατακύρωσης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ακολουθεί
ανακοίνωση κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Εάν ο
προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δηµοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το
πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα άρθρα 24,34 &
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 14ο : Χρόνος παράδοσης των υλικών.
Η προµήθεια αφορά υλικά για το έτος 2013 και ως µέγιστος χρόνος για την
εκτέλεση της προµήθειας καθορίζεται ο χρόνος µέχρι 31/12/2013.
Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά µε δελτία παραγγελίας του ∆ήµου προς τον
προµηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του συµβατικού χρόνου σύµφωνα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία µπορεί να γίνεται µέσω εγγράφου, µε Fax ή
σε επείγουσες περιπτώσεις µέσω τηλεφώνου.
Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άµεση αντιµετώπιση βλαβών των
δικτύων ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του
∆ήµου εντός 3 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Για τον λόγο αυτό, ο
συµµετέχων (υποψήφιος προµηθευτής) υποχρεούται να έχει τα αναφερόµενα στη
µελέτη είδη ετοιµοπαράδοτα στις αποθήκες του. Ο συµµετέχων θα προσκοµίσει
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα
παράδοσης των υλικών εντός 3 ωρών.
Άρθρο 15Ο: Παραλαβή υλικών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί
µακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει
αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο που κρίνει απαραίτητο.
Άρθρο 16Ο: Υπογραφή σύµβασης.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών
καταρτίζεται η σχετική σύµβαση που υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη, και είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση
τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Υ.Α. 11389.

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τον προϋπολογισµό της προµήθειας
µέχρι 20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισµό µέχρι 50% της συµβατικής δαπάνης
ανάλογα µε τις ανάγκες του και µετά από έγγραφή γνωστοποίηση στον ανάδοχο.
Άρθρο 17Ο: Τρόπος πληρωµής.
Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε
τις παραγγελίες .
Για την εξόφληση κάθε τιµολογίου είναι απαραίτητη η προσκόµιση στο
Λογιστήριο του ∆ήµου των απαιτούµενων δικαιολογητικών σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, ανάλογα µε τα εκδιδόµενα παραστατικά του αναδόχου, µε
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, συνοδευόµενο από τα νόµιµα
δικαιολογητικά και τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις.
Άρθρο 18Ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 19Ο: Τροποποίηση υλικών.
Ανάλογα µε τις ανάγκες και προτεραιότητες του ∆ήµου, ο σχετικός πίνακας των
υλικών των συµβατικών τευχών, µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µετά από σχετική
αίτηση του ∆ήµου. ∆ηλαδή υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων
ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση
των υλικών µε άλλα νέα εκτός σύµβασης, εφ’ όσον συµφωνούν και οι δύο
πλευρές, πάντα στο ύψος της σύµβασης.
Άρθρο 20Ο: ∆ηµοσίευση.
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 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.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας

Γαργάλας Παναγιώτης

