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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  «Προµήθεια υδραυλικών υλικών» 

 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά διακηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό 
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υδραυλικών 
υλικών», σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 
Ο επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1) τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 

2) τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων»,   

3) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

4) Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών» 

5) Την αριθµ. 73/04-05-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τους όρους που 
καθορίστηκαν µε την αριθµ.67/14-04-2015 απόφαση της . 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

 
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό και στην Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν σε 
αγωγούς, υλικά και εξαρτήµατα ύδρευσης και άρδευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του ∆ήµου για το έτος 2015. 

Η δαπάνη για την συνολική προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 
των 47.154,52 € συν 10.845,45 € Φ.Π.Α. (23%), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 
58.600,00 €. Η συνολική προµήθεια περιλαµβάνει 2 ανεξάρτητες οµάδες, την Α) 
Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση µε προϋπολογισµό 45.644,52 Ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) και την  Β) Τσιµεντοπροϊόντα µε προϋπολογισµό 1.510,00 Ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ). 
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Επειδή ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός  προβλέπεται δικαίωµα αυξοµείωσης 
των επιµέρους ποσοτήτων των υλικών σε κάθε οµάδα (όπως αυτές αναφέρονται 
στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της Μελέτης), χωρίς όµως µεταβολή των 
συµβατικών τιµών των υλικών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τυχόν προµετρητικά 
σφάλµατα. Η µέγιστη αύξηση ή µείωση της κάθε ποσότητας ορίζεται σε 50% της 
αρχικής αναγραφόµενης στη µελέτη ποσότητας του υλικού. Οι εσωτερικές αυτές 
µεταβολές δεν µπορούν να επιφέρουν αύξηση του συµβατικού τιµήµατος (εκτός του 
δικαιώµατος προαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), ενώ η ενδεχόµενη µείωσή του 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της αρχικής σύµβασης.    

Για την αναφεροµένη σύµβαση ∆ΕΝ προβλέπεται ∆ικαίωµα Προαίρεσης 
(option) του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά  

Ενδέχεται τέλος να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο 
το ποσόν της σύµβασης. 

Η παρούσα προµήθεια  θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους.  
 

ΆΡΘΡΟ 3ο 
Χρόνος , τόπος διαγωνισµού και απαραίτητα δικαιολογητικά 

 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 18-05-2015  και από  

ώρα 10.00π.µ. έως 11.00π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Προµηθειών και Αξιολόγησης αποτελεσµάτων αυτών, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά στο Χρυσό Σερρών (κτίριο ∆ηµαρχείου).  

2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά, 
την ηµέρα και κατά την ώρα, όπως περιγράφεται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό θα παρέχονται από το Τµήµα Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και 
στο τηλέφωνο 23213-52640 (κ. ∆οχτίνη Κουκουλά ) µέχρι την προηγούµενη ηµέρα 
της δηµοπρασίας. Τεύχη θα παρέχονται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου στην 
διεύθυνση www. empapas.gr  . 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

4. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η 
εγγύηση συµµετοχής. 

6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 
τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών 
υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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7. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων 
στην αποθήκη του ∆ήµου. 

8. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα 
ως εξής: 

α.  Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α 

β.  Ποσοστό Φ.Π.Α (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η τιµή µε κρατήσεις 
χωρίς Φ.Π.Α. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δώδεκα (12) µήνες 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη.   

10. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή 
περισσοτέρων    οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη µίας 
οµάδας. 

 
11. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινής αποκλεισµού µαζί µε 

την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

A. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, το οποίο θα εκδοθεί έξι (6) το πολύ 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, στο οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του.  

B. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται 
ότι δεν υφίσταται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν 
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 
ΟΤΑ. 

C. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 

D. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων και των προϋποθέσεων της 
παρούσης καθώς και των Τεχνικών προδιαγραφών και τους δέχεται όλους 
ανεπιφύλακτα. 

E. Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόµενη από πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται η 
χώρα κατασκευής και προέλευσης όλων των προσφερόµενων ειδών 

F. Εγγύηση  συµµετοχής  στο διαγωνισµό η οποία θα  απευθύνεται  προς  τον  
∆ήµο  Εµµανουήλ Παππά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 
2% της  προϋπολογισθείσης αξίας ( µε το Φ.Π.Α.) των οµάδων ειδών για τις 
οποίες µετέχει στο διαγωνισµό . Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η 
προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους. Για τον υπολογισµό της 
εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης 
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δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα 
προσφερόµενα είδη.  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την 
εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

G. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους 
και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα 
προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
και στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχονται τα πιστοποιητικά των 
επιµέρους υλικών που αναφέρονται σε αυτές. Προτεινόµενες λύσεις  που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται 
προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

H. Για τους αγωγούς, τα υλικά και εξαρτήµατα (PVC, PE, ορειχάλκινα, 
χυτοσιδηρά και γαλβανιζέ ) µε α/α  από 1 έως 6, από 10 έως 48, από 50 έως 
100 και από 144 έως 185 τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση 
σε δίκτυα ύδρευσης (πόσιµου νερού) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ 
12164 και ΕΝ 12165 και να έχουν ελάχιστη αντοχή σε εσωτερική πίεση min 
10 Atm, θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε 
δίκτυα ύδρευσης (πόσιµου νερού) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή για 
την καταλληλότητά τους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς Υ/∆ ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (ανεξαρτήτως του χρόνου διαπίστωσης της 
αναλήθειας της ∆ηλώσεώς του, ακόµα και µετά την υπογραφή της σύµβασης 
εάν ενδεχοµένως αναδειχθεί ανάδοχος του διαγωνισµού) και επιβάλλονται 
αθροιστικά εναντίον του το σύνολο των διοικητικών και ποινικών µέτρων που 
προκύπτουν από την έκπτωσή του και την υποβολή της ψευδούς Υ/∆.  
Ειδικότερα για τα εξαρτήµατα µε α/α τιµολογίου 10, 11, 12 και 46 τα οποία 
είναι βαµµένα µε εποξική βαφή, θα προσκοµιστούν  πιστοποιητικά 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης ( πόσιµου νερού ) για τη 
βαφή. 

I. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν το ∆ελτίο Αστυνοµικής 
Ταυτότητας ή νόµιµη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, σε περίπτωση εκπροσώπησης. 

 Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
(καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κλπ., από τα οποία εκτός των άλλων να 
προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να 
αποφασίσει για την συµµετοχή στον διαγωνισµό. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει 
σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό τους, απόφαση συµµετοχής τους στον 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου τους. 

 Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην 
Ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι «η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης αλληλεγγύως». Πιστοποιητικό 
σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) της περίπτωσης (ε) της παρ.2 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Το 
πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τη 
διενέργεια. Οι Συνεταιρισµοί που υποβάλλουν προσφορά θα προσκοµίσουν 
επιπλέον των αναφερόµενων ανωτέρω δικαιολογητικών και ι) όλα τα έγγραφα από τα  
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οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση τους, και η τήρηση των 
προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση τους, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων τους ιι) 
βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι  λειτουργεί νόµιµα.  

 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 

Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά 
το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου και θα 
περιέχει επί ποινής αποκλεισµού: 

1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά 
συµµετοχής στο διαγωνισµό 

2) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς για κάθε επιµέρους είδος για το οποίο 
συµµετέχει στο διαγωνισµό ο υποψήφιος ανάδοχος. Στα τεχνικά στοιχεία θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται για κάθε είδος το πιστοποιητικό συµµόρφωσής 
του µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς καθώς και το πρότυπο CE ή την 
πιστοποίησή του από ελληνικό φορέα πιστοποίησης. 

3) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφορά τοποθετούνται σε ιδιαίτερα 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. 

4)  Μαζί µε το φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
υποψηφίου για το χρόνο παράδοσης των υλικών ο οποίος δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τον προβλεπόµενο από την Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
αναφερόµενης προµήθειας 

  
        Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα.  
 
∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
       Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του  
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε 
έντυπο προσφοράς που χορηγείται για το λόγο αυτό µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης 

       Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και 
την παράδοσή τους στις αποθήκες  του ∆ήµου. 

       Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια. Στο 1ο  στάδιο θα εξεταστούν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και συµβατότητας της κάθε προσφοράς µε τα ζητούµενα 
στοιχεία ενώ στο 2ο στάδιο θα ανοιχτούν οι οικονοµικές προσφορές όσων κρίθηκαν 
από το 1ο στάδιο ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ∆ήµου και θα αναδειχθεί ο 
ανάδοχος µε βάση τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή.    

 
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 
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2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση 
γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και το Ερωτηµατολόγιο µε τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή 
της οποίας και παραµένει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και σε συνέχεια της διαδικασίας 
αυτής ή σε 2η συνεδρίαση της Επιτροπής που θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί 
στους διαγωνιζόµενους.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της 
προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των 
στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή 
µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους και ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών. 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς 
όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
Λαµβάνονται υπόψη: 
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
3. Η προσφερόµενη τιµή  
 
 Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. 
 Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σ΄αυτόν, της έγκρισης του 
διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 
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Γενικοί Όροι 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω 
προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης, ύψους 5% επί του 
συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει τµηµατικά, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής.  

Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η τιµολόγηση µε σταθερή τιµή ( τιµή 
προσφοράς). Η πληρωµή µπορεί να γίνει τµηµατικά αφού παραληφθούν οι 
αντίστοιχες ποσότητες της προµήθειας και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά 
πληρωµής. 

Στην συµβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

α . Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,1%. 

β . Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου σε ποσοστό 3,6% επί του ποσού της 
κράτησης της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

γ.  Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4 %. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (βάσει του Πρακτικού Οδηγού από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο 
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων), ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα δηµοσιευθεί µία φορά 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον ηµερήσιο τύπο και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια του 
∆ιαγωνισµού. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.   
          

 

 

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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