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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΠΡΟ:
1. ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΦΟΡΔΑ

Ο

Γήκνο

καο,

θαηφπηλ

ηνπ

αριθμ.17/2017

ηεχρνο

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ
πξνκήζεηα Μέζων Αηομικής Προζηαζίας γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγείσλ
ζπληήξεζεο ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ 7.393,87€ με Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζα
είλαη ε απ’ εσθείας ανάθεζη θαηφπηλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη με
κριηήριο ηη ζσμθερόηερη προζθορά (ζτέζη κόζηοσς – ποιόηηηας), ζην
ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Παξαθαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα απνζηείινπλ ζρεηηθφ
θάκελο προζθοράς (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Γεληθήο θαη Δηδηθήο
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ), κέρξη ηελ
Σρίηη 06/02/2018 (και ώρα 14.00) ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ
(ηαρ. Γ/λζε : Γεκαξρείν Δκκαλνπήι Παππά, ΣΘ 62046 Υξπζφ εξξψλ, ππφςε
θαο Υξ. Κέιιηνπ).
Σν Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε ζα
αλαξηεζεί

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γήκνπ

(http://edemocracy-

empapas.gr/?page_id=1424&cat=71), απ’ φπνπ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ νη
ελδηαθεξφκελνη.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επιλογή ηοσ αναδότοσ θα γίνει πρωηίζηως με
ποιοηικά κριηήρια (ηδηφηεηεο θαη πνηφηεηα είδνπο, αληνρή πιηθνχ, εκθάληζε,
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ) θαη ν Γήκνο δελ δεζκεχεηαη λα πξνκεζεπηεί ηα
θζελφηεξα πξνζθεξφκελα είδε.
Δπηπξνζζέησο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη :
Α) Θάζε θάθεινο Πξνζθνξάο κπνξεί λα πεξηέρεη έσο δχν (2) ελαιιαθηηθέο
γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο

Β) ε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή κνλάδνο ηνπ θάζε είδνπο ζην Σεχρνο
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί ην αλψηεξν φξην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ηνπ θάζε δηαγσληδνκέλνπ (δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί είδνο κε αλψηεξε ηηκή).
Γ) Ζ αλάζεζε ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε έλαλ πξνκεζεπηή θαη
σο εθ ηνχηνπ θάζε πξνζθνξά γηα λα αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπ Σεχρνπο ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
Γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ελππφγξαθε απφ ηνλ ππνςήθην
πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία (θαη ην
κνληέιν) ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ (ηεκ.,
δεχγνο, θνπηί θιπ) αληίζηνηρα κε ηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σεχρνπο ησλ
Σερλ. Πξνδηαγξαθψλ. ηνλ ίδην πίλαθα ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελδερφκελε
ελαιιαθηηθή πξνζθνξά θάπνηνπ είδνπο απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή.
Δ) Ζ ζπλνιηθή Πξνκήζεηα (παξαιαβή πιηθψλ θαη ηκεκαηηθή πιεξσκή) ζα
πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο .
Σ)

Οη

πξνζθέξνληεο

ππνρξενχληαη,

κε

πνηλή

απνθιεηζκνχ,

λα

πξνζθνκίζνπλ εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ην Γήκν, δείγκα νξηζκέλνπ είδνπο (ή
εηδψλ) ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ην νπνίν ζα ηνπο επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο. Σν δείγκα
(ή δείγκαηα) πνπ ζα δεηεζνχλ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηνλ Γήκν εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
Σν θφζηνο απνζηνιήο ζα βαξχλεη ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή, ελψ ην θφζηνο
επηζηξνθήο ησλ εηδψλ ζα βαξχλεη ην Γήκν.
Ε) Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη θαη ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο γηα θάζε δηθαηνχρν εξγαδφκελν, πνπ αθνξά
ηα είδε 15, 16, 17, 18 θαη 20 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (Γαιφηζεο έσο
θαη Ρνχρα εξγαζίαο). Ο θαζνξηζκφο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηαζέζηκσλ
κεγεζψλ γηα θάζε έλα απφ ηα αλαθεξφκελα είδε θαη ηελ επηηφπηα δνθηκή απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο.

Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο
2017 θαη 2018 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 30.6061.01.
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’
αξηζ. 916/31-10-2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ
ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Κεηξψν

Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 3 θαη κε ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα εθδνζεί απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο χςνπο 3.393,87€.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016,
παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016)
δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα

λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Λ.4412/2016)
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε
έλζηαζε

ππνβάιιεηαη

εκεξνκελία

ππνβνιήο

κέρξη

πέληε

πξνζθνξψλ.

(5)
Ζ

εκέξεο πξηλ απφ ηελ
έλζηαζε

ππνβάιιεηαη

θαηαιεθηηθή
ελψπηνλ

ηεο

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν
221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο,
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη
κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν. (άξζξν 127 παξ.1 θαη 2 ηνπ Λ.4412/2016).

Ο Γήκαξρνο
Γεκήηξηνο Π. Λφηαο

