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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΘΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν « ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕΛΑΝΘΩΝ, ΣΟΝΕΡ ΚΑΘ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΘΜΩΝ
ΓΘΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ 2018 », έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ.
6Α/2018 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Επηθνηλσληώλ θαη Δηαθάλεηαο, ηεο
Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο, θαζνξηζκόο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη
ζπγθξόηεζε επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ
πξνζθνξώλ».

Από ην πξαθηηθό 45 /2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο
---------------------------------------------------------------------------------------------------Αξηζκόο απόθαζεο
378 /2018
------------------------------------------ηε πάξηε ζήκεξα ζηηο 6-11-2018 εκέξα Σξίηε

θαη ώξα 19.00 ζπλήιζε ζε

δεκόζηα

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 23719/2-11-2018 πξόζθιεζε
ηνπ

Πξνέδξνπ

απηήο,

ε

νπνία

δεκνζηεύζεθε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γήκνπ

θαη

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Κνο Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν
ελλέα (9) κειώλ, βξέζεθαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο (Πξόεδξνο)

2.

Βιήηαο Νηθόιανο

3.

Καλειιόπνπινο Γεώξγηνο
Καπεηαλάθεο αξάληνο

4.
5.

Καξκνίξεο Ισάλλεο

6.

Ρήγαο Παλαγηώηεο

7.

κπξληόο Δπζηξάηηνο

8.

ηαζόπνπινο Ισάλλεο

9.

ΑΠΟΝΣΕ
Μαθξπζνπνύινπ Υξηζηίλα

-----
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θα Σζαπντηε Γεσξγία ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Κνο Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη
ώκαηνο

ηελ

εηζεγνύκελνο ην 6ν
ππ. αξηζ. 23229/2018

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ
έγγξαθε εηζήγεζε

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλέθεξε ηα αθόινπζα:
ΘΕΜΑ:
Έγκπιζη διενέπγειαρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππομήθειαρ
με ηίηλο «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΣΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ 2018 »,
έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ απιθ. 6Α/2018 μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Πληποθοπικήρ, Επικοινωνιών και
Διαθάνειαρ, ηηρ Δ/νζηρ Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ, καθοπιζμόρ ηων όπων διακήπςξηρ και ζςγκπόηηζη
επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού και αξιολόγηζηρ ηων πποζθοπών.

Σύκθσλα κε ην άπθπο 72 παπ.1δ και ε ηος Ν.3852/2010: «[…]δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε
δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ,
παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε) κε ηελ επηθύιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο
δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο,
[…]»
Σύκθσλα κε ην άπθπο 116 ηος Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ
λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαη ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα πξνεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 303
αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπ. Τα αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 118, κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή
απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ.
2.Σηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο»
Σύκθσλα κε ην άπθπο 117 ηος Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη
δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Επηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνύο
θoξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 3.Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4.Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε
ηεο επηηξνπήο. 5.Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.»
Σύκθσλα κε ην άπθπο 54 παπ.7 ηος Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.»
Σύκθσλα κε ην άπθπο 209 παπ.9 ηος Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.
3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016: «Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη
απόθαζε Δεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, πξνέδξνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
ηδξπκάησλ, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από
ηνλ Δήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) απαηηείηαη απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο
ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
ηδξπκάησλ, πνπ εγθξίλεη θαη ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε».
Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη όηη: «Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ
ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η ύπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε νξγάλνπ
ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. Εθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξώλνληαη από ην ίδην
όξγαλν.»
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Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη: «Με ηελ απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 εμεηδηθεύνληαη νη αξκνδηόηεηεο,
ν αξηζκόο θαη νη ηδηόηεηεο ησλ κειώλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπώλ θ.ιπ.), θαζώο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα
ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ.»
Παξάιιεια κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη: «Γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2690/1999 «Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο
Δηαδηθαζίαο», εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λόκνπ.»
Σύκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 49
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ είλαη ηξηκειήο ή
πεληακειήο.
Σην Δήκν καο ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν « Ππομήθεια μελανιών, ηόνεπ και ζςναθών αναλωζίμων
για ηο Δήμο πάπηηρ έηοςρ 2018 » Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα θαιύςεη αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Σπάξηεο, ζε κειάληα θαη
ηόλεξ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά ηελ πξνκήζεηα λέσλ κεραλεκάησλ (θσηνηππηθώλ, εθηππσηώλ ,θαμ)πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ν Δήκνο ην θαινθαίξη ηνπ 2018, ελώ παξάιιεια ζα θαιύςεη θαη επηπιένλ αλάγθεο γηα ηα ππάξρνληα κεραλήκαηα ηνπ
Δήκνπ.
Σηνλ ΚΑ 10-6613.009 πξνϋπνινγηζκνύ Δήκνπ Σπάξηεο, ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 έρεη εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε
πίζησζε 30.000,00 επξώ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν « Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ
κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ ».
Με ηελ αξηζ. Α 776/24-10-2018 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο
(ΑΔΑ ΩΟ70Ω1Ν-Ζ0Υ θαη ΑΔΑΜ
18REQ003893595 2018-10-24 έγηλε ε Εμεηδίθεπζε, Έγθξηζε θαη Δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ € 9.850,00 ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α 10-6613.009 γηα « Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ Δήκνπ ».
Τν Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Επηθνηλσληώλ θαη Δηαθάλεηαο, ηεο Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο έρεη ζπληάμεη ηελ
αξηζ. 6Α/2018 κειέηε ε νπνία έρεη σο εμήο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
----------------------------------------------ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ 6Α/2018
Σίτλοσ

Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ
ζτουσ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

9.850,00 (ςυμπ. ΦΠΑ)

CPV

30125110-5 (ΤΟΝΕ ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ ΛΕΙΗΕ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΘΛΕΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ),
30125120-8 (ΤΟΝΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ), 30192110-5 (ΜΕΛΑΝΙΑ)

KA Εξόδων

10-6613.009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ






Τεχνικι Ρεριγραφι
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ
Συγγραφι Υποχρεϊςεων
Σχζδιο Διακιρυξθσ
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων
για το Διμο πάρτθσ ζτουσ 2018», ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 9.850,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ εν λόγω
προμικεια κα καλφψει ανάγκεσ του Διμου Σπάρτθσ ςε μελάνια και τόνερ, οι οποίεσ προζκυψαν μετά τθν προμικεια νζων
μθχανθμάτων (φωτοτυπικϊν, εκτυπωτϊν, φαξ) που πραγματοποίθςε ο Διμοσ το καλοκαίρι του 2018, ενϊ παράλλθλα κα
καλφψει και επιπλζον ανάγκεσ για τα υπάρχοντα μθχανιματα του Διμου.

Ο Διαγωνιςμόσ για τθν εν λόγω προμικεια κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και με το Νόμο 3463/2006
(Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ).

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.943,55 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 24%
1.906,45 ευρϊ, δθλ. ςυνολικοφ ποςοφ 9.850,00 ευρϊ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου
του οικονομικοφ ζτουσ 2018 και ςυγκεκριμζνα:


τον Κ.Α. 10-6613.009 με τίτλο «Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και
πολλαπλϊν εκτυπϊςεων των υπθρεςιϊν του Διμου» προχπολογιςμοφ 30.000,00 ευρϊ

O χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ λιγει ςτισ 31/3/2019.

Προςφορζσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ είτε για μζροσ
αυτϊν.

Στθν προςφορά του υποψθφίου αναδόχου πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ οι τιμζσ μονάδοσ των ειδϊν ςε ευρϊ και
το γενικό ςφνολο τθσ δαπάνθσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%). Θ προςφορά δεν
μπορεί να υπερβαίνει τισ ενδεικτικζσ τιμζσ ανά είδοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) οφτε τον ςυνολικό
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ (9.850,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) εφόςον θ προςφορά αφορά το ςφνολο
τθσ προμικειασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ακυρϊνεται θ προςφορά.
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Θ προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι είδθ:

Α/Α

1

ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΗ

Lexmark MS317dn

ΕΙΔΟ
(ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ)

Lexmark 51B00A0 (2500 ςελ)

Kyocera TK-5240K Original Toner Black 4.000 ςελ
2

3

Kyocera TK-5240C Original Toner Cyan 3.000 ςελ
Kyocera Ecosys P5026CDW

4

Kyocera TK-5240Υ Original Toner Yellow 3.000 ςελ

5

Kyocera TK-5240M Original Toner Magenda 3.000
ςελ

6

7

Samsung SL-K3300NR

Samsung SL-M3375FD

Samsung MLT-D704S (25000 ςελ)

Samsung 204L Black (5000 ςελ)

8

OKI MB492dn

OKI Toner Ctg Black (45807111) (12000 ςελ)

9

Canon LBP 3460

Canon 710 (6000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

10

Epson WorkForce AL-M200DN

Epson C13S050711 Double Toner Cartridge (Pack 2
x 2.5k, 5000 ΣΕΛΙΔΕΣ)
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Α/Α

ΕΙΔΟ
(ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ)

ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΚΕΤΗ

11

HP Laser Jet P2035

HP 05A (2300 ΣΕΛΙΔΕΣ)

12

HP Laser Jet 1536 dnf mfp

HP 78A (2100 ΣΕΛΙΔΕΣ)

13

KONICA MINOLTA BIZHUB 215

Konica Minolta TN118 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2 x12000
ΣΕΛΙΔΕΣ = 24000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

14

KONICA MINOLTA BIZHUB 284e

Konica Minolta TN322 (20000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

15

KONICA MINOLTA BIZHUB 454e

Konica Minolta TN513 (24400 ΣΕΛΙΔΕΣ)

16

ΟΚΙ ΜΒ451dn

OKI 44992402 (2500 ΣΕΛΙΔΕΣ)

17

ΟΚΙ ΜΒ472dnw

OKI 45807106 (7000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

18

Canon -image RUNNER 1133iF

Canon C-EXV40 (6000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

19

Epson Τ1281 Black (185 ΣΕΛΙΔΕΣ)

20

Epson Τ1282 Cyan (240 ΣΕΛΙΔΕΣ)
Epson Office BX 305F

21

Epson Τ1283 Magenta (240 ΣΕΛΙΔΕΣ)

22

Epson Τ1284 Yellow (240 ΣΕΛΙΔΕΣ)

Για τα είδθ που προβλζπονται κα ιςχφουν οι κάτωκι προδιαγραφζσ:

 Δεκτά γίνονται ΜΟΝΟ καινοφρια και γνιςια αναλϊςιμα.
 Ρροϊόντα αναγόμωςθσ, ανακαταςκευαςμζνα ι ςυμβατά αναλϊςιμα ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.
6
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 Θ επιλογι του/των προμθκευτϊν κα γίνει με κριτιριο τθν οικονομικότερθ τιμι ανά είδοσ
αναλωςίμου.
 Στθν υποβαλλόμενθ προςφορά κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικόσ του αναλωςίμου
και ο αρικμόσ ςελίδων που τυπϊνει το προςφερόμενο αναλϊςιμο.
 Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί
άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου.


Εφόςον προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε φαξ, φωτοτυπικό , εκτυπωτι ι plotter του Διμου από τθ χριςθ των
προμθκευόμενων ειδϊν (γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί είτε από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία είτε από
εξειδικευμζνο φορζα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων), ο προςφζρων κα αναλάβει είτε τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ του μθχανιματοσ είτε τθν αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ του επιςκευαςτι.
Παράδοςθ



Τα υλικά κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα και ομαδοποιθμζνα κατά τον τρόπο και το χρόνο που κα υποδείξει θ
αρμόδια υπθρεςία με ζξοδα που βαρφνουν τον ανάδοχο.



Τα είδθ που κα παραδοκοφν κα ζχουν θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1,5 ζτουσ μετά τθν θμερομθνία
παράδοςθσ.



Στισ εξωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα αναγράφεται α) θ ςυμβατότθτα τφπου–μοντζλου β) ο κωδικόσ του αναλωςίμου
και γ) θ θμερομθνία λιξθσ του αναλωςίμου. Εάν θ θμερομθνία λιξθσ δεν αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία του
προϊόντοσ κα πρζπει να αναγράφεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι που κα ςυνοδεφει τα προϊόντα.



Οι εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα είναι αεροςτεγείσ.

 Είδθ που παραδίδονται ςε ςυςκευαςίεσ με ελλιπι ςιμανςθ και γενικά ςυςκευαςίεσ που δεν
πλθροφν τα ανωτζρω ι παρουςιάηουν ςθμεία φκοράσ, δεν κα παραλαμβάνονται και κα
επιςτρζφονται ωσ απαράδεκτα ςτον προμθκευτι.
Σπάρτθ, 17/10/2018
Θ ςυντάξαςα

Ελζγχκθκε

Θεωρικθκε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΑΝΤΗΘ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΣΑΝΙΔΑ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΒΙΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΑΚΟΥ
ΡΕ ΓΕΩΡΟΝΩΝ
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

Α/Α

ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΣΕΛΟ
ΤΚΕΤΗ

ΕΙΔΟ
(ΚΩΔΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ)

ΣΕΜΑΧΙΑ

1

Lexmark MS317dn

Lexmark 51B00A0
(2500 ςελ)

32

67,74

84,00

2.688,00

2

65,32

81,00

162,00

Kyocera TK-5240C
Original Toner Cyan
3.000 ςελ

2

96,77

120,00

240,00

4

Kyocera TK-5240Υ
Original Toner Yellow
3.000 ςελ

2

96,77

120,00

240,00

5

Kyocera TK-5240M
Original Toner
Magenda 3.000 ςελ

2

96,77

120,00

240,00

Kyocera TK-5240K
Original Toner Black
4.000 ςελ

2

3
Kyocera Ecosys
P5026CDW

ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ
ΕΙΔΟΤ
ΕΙΔΟΤ (με
(άνευ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24%)

ΤΝΟΛΑ (με
ΦΠΑ 24%)

6

Samsung SL-K3300NR

Samsung MLT-D704S
(25000 ςελ)

20

52,42

65,00

1.300,00

7

Samsung SL-M3375FD

Samsung 204L Black
(5000 ςελ)

6

106,45

132,00

792,00

8

OKI MB492dn

OKI Toner Ctg Black
(45807111) (12000
ςελ)

2

173,39

215,00

430,00

9

Canon LBP 3460

Canon 710 (6000
ΣΕΛΙΔΕΣ)

1

130,65

162,00

162,00

10

Epson WorkForce ALM200DN

Epson C13S050711
Double Toner
Cartridge (Pack 2 x
2.5k, 5000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

5

139,52

173,00

865,00
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Α/Α

ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΣΕΛΟ
ΤΚΕΤΗ

ΕΙΔΟ
(ΚΩΔΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ)

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ
ΕΙΔΟΤ
ΕΙΔΟΤ (με
(άνευ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24%)

11

HP Laser Jet P2035

HP 05A (2300 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

84,68

105,00

210,00

12

HP Laser Jet 1536 dnf mfp HP 78A (2100 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

76,61

95,00

190,00

13

KONICA MINOLTA BIZHUB
215

Konica Minolta TN118
(ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2 x12000
ΣΕΛΙΔΕΣ = 24000
ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

72,58

90,00

180,00

14

KONICA MINOLTA BIZHUB Konica Minolta TN322
284e
(20000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

64,52

80,00

160,00

15

KONICA MINOLTA BIZHUB Konica Minolta TN513
454e
(24400 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

48,39

60,00

120,00

ΤΝΟΛΑ (με
ΦΠΑ 24%)

16

ΟΚΙ ΜΒ451dn

OKI 44992402 (2500
ΣΕΛΙΔΕΣ)

7

64,52

80,00

560,00

17

ΟΚΙ ΜΒ472dnw

OKI 45807106 (7000
ΣΕΛΙΔΕΣ)

6

119,35

148,00

888,00

18

Canon -image RUNNER
1133iF

Canon C-EXV40 (6000
ΣΕΛΙΔΕΣ)

3

83,06

103,00

309,00

19

Epson Τ1281 Black
(185 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

12,10

15,00

30,00

20

Epson Τ1282 Cyan
(240 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

11,29

14,00

28,00

Epson Τ1283 Magenta
(240 ΣΕΛΙΔΕΣ)

2

11,29

14,00

28,00

2

11,29

14,00

28,00

Epson Office BX 305F
21

Epson Τ1284 Yellow
(240 ΣΕΛΙΔΕΣ)

22

ΣΥΝΟΛΑ

108

9.850,00
Καθαρή αξία

7.943,55
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Α/Α

ΜΑΡΚΑ & ΜΟΝΣΕΛΟ
ΤΚΕΤΗ

ΕΙΔΟ
(ΚΩΔΙΚΟ
ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ)

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ
ΕΙΔΟΤ
ΕΙΔΟΤ (με
(άνευ ΦΠΑ) ΦΠΑ 24%)
Φ.Π.Α. (24%)

ΤΝΟΛΑ (με
ΦΠΑ 24%)

1.906,45

Σπάρτθ, 17/10/2018
Θ ςυντάξαςα

Ελζγχκθκε

Θεωρικθκε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΑΝΤΗΘ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΣΑΝΙΔΑ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΒΙΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΑΚΟΥ
ΡΕ ΓΕΩΡΟΝΩΝ

ΤΓΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1

Αντικείμενο Τπθρεςιϊν
Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ
2018» όπωσ αυτι αναλφεται παραπάνω ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.

Άρκρο 2









Ιςχφουςεσ διατάξεισ
του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα
το άρκρο 1 αυτοφ,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ».

Άρκρο 3
Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με πρόχειρο διαγωνιςμό με όρουσ που κα
κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι ςφμφωνα με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016. Κάκε προμθκευτισ κα μπορεί να δϊςει προςφορά για το ςφνολο ι μζροσ των
αιτοφμενων ειδϊν και θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ για το κάκε είδοσ κα γίνει ζηον προμηθεσηή ποσ
θα προζθέρει ηη ταμηλόηερη ηιμή ζηο ζσγκεκριμένο είδος.
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ο

‘Άρκρο 4
Ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ
Θ ανακζτουςα αρχι (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Μετά τθν επζλευςθ των
ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί κάκε ανάδοχο να προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει εμπροκζςμωσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

ο

Άρκρο 5
φμβαςθ
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται από τον αρμόδιο υπάλλθλο και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ
του Ν. 4412/2016.
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

ο

Άρκρο 6
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ-Ποινικζσ ριτρεσ-ζκπτωςθ αναδόχου

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν και αν απαιτθκεί
τμθματικά, ενϊ κα ολοκλθρωκεί ζωσ τθν 31θ Μαρτίου 2019. Ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι δφο (2)
μινεσ από τθν εκάςτοτε εντολι προμικειασ του Διμου. Εφ’ όςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ
τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μποροφν να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 160 του Ν. 4412/2016.
Τα είδθ κα παραδοκοφν από τον προμθκευτι ςε χϊρουσ ( γραφεία ) που κα υποδείξει ο Διμοσ
Σπάρτθσ, κατά ςυνζπεια το κόςτοσ μεταφοράσ πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν προμικεια.
ο

Άρκρο 7
Πλθμμελισ καταςκευι
Εάν κατά τθν παραλαβι των ειδϊν δεν πλθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηονται
εφαρμόηονται οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτο άρκρου 160 του Ν. 4412/2016.

ελαττϊματα τότε

ο

Άρκρο 8
Φόροι , τζλθ , κρατιςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων, φόρουσ , τζλθ και κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά
τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

ο

Άρκρο 9
Παραλαβι ειδϊν-Πλθρωμι
Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν επιτροπι παραλαβισ ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων
216-221 του Ν. 4412/2016. Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και αν απαιτθκεί
τμθματικά και μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα γίνει με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ςτο όνομα του αναδόχου
μετά τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.
Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
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ο

Άρκρο 10
υμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ , τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ
Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που
παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τα ηθτοφμενα απορρίπτονται.
Επίςθσ απορρίπτονται προςφορζσ με αςαφι ι ελλιπι προςφορά.
Ο Φορζασ δεν δεςμεφεται ότι κα προχωριςει ςτθν ςφναψθ ςυμβολαίου.

Σπάρτθ, 17/10/2018
Θ ςυντάξαςα

Ελζγχκθκε

Θεωρικθκε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΑΝΤΗΘ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΣΑΝΙΔΑ
ΡΕ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ

ΒΙΓΙΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΓΑΚΟΥ
ΡΕ ΓΕΩΡΟΝΩΝ

Σύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 9.850,00
εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ελώ ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί έσο 31/03/2019.
Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνηείλεηαη:

Α/Α
1
2
3

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Αικαηερίνε
Χρήζηος
Αναζηαζία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνσμο
Πρόεδρος επιτροπής
Γραμματέας Επιτροπής
Μέλος Επιτροπής

Σανιδά
Μεηράκος
Δρίβα

Όνομα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνσμο

Αναζηαζία
Γεώργιος
Αικαηεπίνη

Καρανηδή
Σμσρνιός
Κονηοςλάκος

Παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε:
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύεη
- ηελ αξηζ. 6Α/2018 κειέηε ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Επηθνηλσληώλ θαη Δηαθάλεηαο ηεο Δ/λζεο πξνγξακκαηηζκνύ
θαη Αλάπηπμεο
-Τελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018 όπσο
αλαθέξεηαη αλσηέξσ
- ηελ αξηζ. Α 776/24-10-2018 Α.Α.Υ
- ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ
- ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016
λα απνθαζίζεη:
Α)Για ηην έγκπιζη ανάθεζηρ ηηρ ανωηέπω ππομήθειαρ με ζςνοπηικό διαγωνιζμό
Β) Για ηην έγκπιζη ηηρ απιθ. 6Α/2018 μελέηηρ ηος Τμήμαηορ Πληποθοπικήρ, Δπικοινωνιών και Γιαθάνειαρ
Γ) Για ηην ζςγκπόηηζη επιηποπήρ διαγωνιζμού και αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηην εν λόγω ππομήθεια ζύμθωνα
με ηην ειζήγηζη
Γ) Για ηον καθοπιζμό ηων όπων ηος διαγωνιζμού

για ηην

ππομήθεια « μελανιών, ηόνεπ και ζςναθών

αναλωζίμων για ηο Δήμο πάπηηρ, έηοςρ 2018 » ωρ εξήρ:
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ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

Ημερομθνία: --/--/2018
Αρικ. Πρωτ:

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΣΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ TO ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ 2018»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΗ
Δ ι α κ θ ρ φ ς ςε ι
τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου, για τθ διενζργεια τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια μελανιϊν,
τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ 2018» προχπολογιςμοφ 9.850,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006
γ) τθν αρικ. Α 776/24-10-2018 Α.Α.Υ με ΑΔΑ ΩΟ70Ω1Ν-Η0Υ και ΑΔΑΜ 18REQ003893595 2018-10-24, με τθν οποία
διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ ευρϊ 9.850,00 ςε βάροσ του Κ.Α 10-6613.009 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 για

«Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων των υπθρεςιϊν του
Διμου : ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΣΡΑΤΘΣ ΖΤΟΥΣ
2018»
δ) τθ βεβαίωςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για
τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ
δζςμευςθ ςτα οικεία Μθτρϊα Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 5
ε) τθν υπ’ αρικ. ……/2018

απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ (θ

αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν

και Διαφάνειασ), αποφαςίςτθκε θ διενζργεια

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και κακορίςτθκαν οι όροι δθμοπράτθςθσ και ορίςτθκε θ
επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ τθσ προμικειασ.
η) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου διενζργειασ τθσ
ανωτζρω προμικειασ ωσ κατωτζρω:
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Άρκρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Σπάρτθσ
Οδόσ: Ευαγγελιςτρίασ 83-91
Ταχ.Κωδ: 23100
Τθλ: 27313-61116, 27313-61230, 27313-61236
Telefax: 27313-61124, 27310- 24852
E-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr, a.karantzi@1504.syzefxis.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 254
Ιςτοςελίδα: www.sparti.gov.gr

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Σπάρτθσ (κτίριο αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ
Συμβουλίου, Κεντρικι Ρλατεία Σπάρτθσ) τθν …….. 2018, θμζρα ……………ϊρα ……πμ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
του Διαγωνιςμοφ.

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) θ αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ
ε) ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ

2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:

2.1. ςτο ΚΘΜΔΘΣ www.promitheus.gov.gr
2.2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σπάρτθσ www.sparti.gov.gr ςε επεξεργάςιμθ μορφι, όπου παρζχεται ελεφκερθ,
πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ.

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ
2018» για τισ ανάγκεσ όλων των υπθρεςιϊν του Διμου Σπάρτθσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του
Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
Κωδικοί CPV: 30125110-5, 30125120-8, 30192110-5
2. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο ι μζροσ των προμθκευόμενων ειδϊν.
Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για το κάκε είδοσ κα γίνει ςτον προμθκευτι που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για
το ςυγκεκριμζνο είδοσ.
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3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό
και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 4: Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 9.850,00 € και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 7.943,55 €
ΦΡΑ ( 24%) : 1.906,45 €

Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου
1. Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον εξισ κωδικό του προχπολογιςμοφ του Διμου Σπάρτθσ:
ΚΑ 10-6613.009 με τίτλο «Προμικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων των
υπθρεςιϊν του Διμου» και ςυνολικι πίςτωςθ 30.000,00 ευρϊ
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ
των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν
4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.
4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του Ν. 4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ των υπολοίπων άρκρων
που αφοροφν τθν πλθρωμι και περιλαμβάνονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ αρικ. 6Α/2018 μελζτθσ.
Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ςε ευρϊ, που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα
δικαιολογθτικά.

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι) ανά είδοσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του
άρκρου 3 του παρόντοσ.

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ …. …… 2018. Ώρα λιξθσ
τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ ..:00 πμ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Διμου
Σπάρτθσ-αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου – κεντρικι πλατεία Σπάρτθσ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρείσ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε
όςουσ υπζβαλαν προςφορά και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηόμενων των ςχετικϊν διατάξεων.
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Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Θ
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά του …………..

1

για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ
2018» με ανακζτουςα αρχι το Διμο Σπάρτθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν ……………………….
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με
τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά
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Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδόο, αξηζκόο, Τ.Κ., πόιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail) ζε θαη
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ απηήο.
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απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω.
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει:
Α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ
αυτισ.
Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ:
(α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου.
(β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςυμπεριλαμβάνονται:
- Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό και οι τυχόν
τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.
- Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ
εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν
εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό.
Γ) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, εξουςιοδότθςθ
εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
3.Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ κα πρζπει να κατακζςει εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 όπου κα
πιςτοποιεί ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ με αρικμ.
6Α/2018 Μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ.
4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
1. Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά είδοσ, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ φαίνεται
ςτο ζντυπο προςφοράσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
6. Θ προςφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά είδοσ και ςυνολικά εφόςον
αφορά το ςφνολο τθσ προμικειασ.

Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που
ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται
από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που κατατζκθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο
φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα.
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β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ
οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ςε κάποιο είδοσ (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των ειδϊν («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ
παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Θ Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και
106 του Ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ
λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και του άρκρου 14,
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει

ςε οριςμζνο τόπο και

χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, «κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20)
θμζρεσ», από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο και
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ
φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
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Άρκρο 13: Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Θ καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των ςυμμετεχόντων αποδεικνφεται με τθν
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ/βεβαίωςθσ του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ (ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ).
Άρκρο 14: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
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αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται

ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται

οι παράγραφοι

1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι
όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
4. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά
τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ
ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).
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Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι
τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογθτικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ
παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μθνϊν.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ ζξι μθνϊν.
δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
2. Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 14
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 14 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα
του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14.
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα),
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα,
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(ii) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό
ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα
νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν.
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 14, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.

Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάςτθμα 3 μθνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Άρκρο 18: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 37/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ΑΔΑ
ΩΩΤ9Ω1Ν-ΧΔΧ) , εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ
τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
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Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ
ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
(Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ
και τθσ υποβολισ των προςφορϊν (άρκρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν
παρ. 32 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017).
Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο. (άρκρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.33 του άρκρου 107 του Ν
4497/2017.
Άρκρο 19: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων
2

μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ. , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια
των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.

2

Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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5 Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν
υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων.
Άρκρο 20: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το
άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».

Άρκρο 21: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ.
2. Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του (www.sparti.gov.gr).
3. Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτθν Τοπικι Θμεριςια Εφθμερίδα « ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ».
4. Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ βαραίνουν τον ανάδοχο.

Άρκρο 22: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Θ παροφςα διακιρυξθ
3. Θ αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ.

Άρκρο 23: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ ………………. 2018.
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Άρκρο 24: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.

Άρκρο 25: Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και Σόποσ παράδοςθσ
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ζωσ τθν 31θ Μαρτίου 2019 . Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν και αν απαιτθκεί τμθματικά και ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία. Ο χρόνοσ παράδοςθσ
είναι δφο (2) μινεσ από τθν εκάςτοτε εντολι προμικειασ του Διμου. Τα ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Αναςταςία Ξυδιά

Μεηά ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα ν θνο Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηή , ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
6Α/2018 ηερληθή
κειέηε
ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, Επηθνηλσληώλ θαη Δηαθάλεηαο, ηεο Δ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο
ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε
ηίηιν: « ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕΛΑΝΘΩΝ,ΣΟΝΕΡ ΚΑΘ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΘΜΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ 2018», Πξνϋπνινγηζκνύ 9.850,00 €
( ζπκπεξ. ηνπ Φ.Π.Α.) .
2.Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
κε ηίηιν « ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ
ΜΕΛΑΝΘΩΝ,ΣΟΝΕΡ ΚΑΘ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΘΜΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ
2018», κε
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) αλά είδνο, θαη θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 σο ηζρύεη, ζύκθσλα
κε ην θαησηέξσ ζρέδην δηαθήξπμεο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ

Ημερομθνία: --/--/2018
Αρικ. Πρωτ:

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΣΟΝΕΡ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ TO ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΕΣΟΤ 2018»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΗ
Δ ι α κ θ ρ φ ς ςε ι
τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου, για τθ διενζργεια τθσ προμικειασ με τίτλο «Προμικεια μελανιϊν,
τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ 2018» προχπολογιςμοφ 9.850,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006
γ) τθν αρικ. Α 776/24-10-2018 Α.Α.Υ με ΑΔΑ ΩΟ70Ω1Ν-Η0Υ και ΑΔΑΜ 18REQ003893595 2018-10-24, με τθν οποία
διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ ευρϊ 9.850,00 ςε βάροσ του Κ.Α 10-6613.009 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 για

«Ρρομικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων των υπθρεςιϊν του
Διμου : ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΣΡΑΤΘΣ ΖΤΟΥΣ
2018»
δ) τθ βεβαίωςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για
τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ
δζςμευςθ ςτα οικεία Μθτρϊα Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 5
ε) τθν υπ’ αρικ. 378/2018

απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ (θ

αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν

και Διαφάνειασ), αποφαςίςτθκε θ διενζργεια

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και κακορίςτθκαν οι όροι δθμοπράτθςθσ και ορίςτθκε θ
επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ τθσ προμικειασ.
η) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου διενζργειασ τθσ
ανωτζρω προμικειασ ωσ κατωτζρω:
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Άρκρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Σπάρτθσ
Οδόσ: Ευαγγελιςτρίασ 83-91
Ταχ.Κωδ: 23100
Τθλ: 27313-61116, 27313-61230, 27313-61236
Telefax: 27313-61124, 27310- 24852
E-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr, a.karantzi@1504.syzefxis.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 254
Ιςτοςελίδα: www.sparti.gov.gr

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Σπάρτθσ (κτίριο αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ
Συμβουλίου, Κεντρικι Ρλατεία Σπάρτθσ) τθν 20-11-2018 2018, θμζρα Σρίτθ ϊρα 12.00 πμ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) θ αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ
ε) ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ

2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:

2.1. ςτο ΚΘΜΔΘΣ www.promitheus.gov.gr
2.2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σπάρτθσ www.sparti.gov.gr ςε επεξεργάςιμθ μορφι, όπου παρζχεται ελεφκερθ,
πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ.

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ
2018» για τισ ανάγκεσ όλων των υπθρεςιϊν του Διμου Σπάρτθσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του
Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
Κωδικοί CPV: 30125110-5, 30125120-8, 30192110-5
2. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο ι μζροσ των προμθκευόμενων ειδϊν.
Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για το κάκε είδοσ κα γίνει ςτον προμθκευτι που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για
το ςυγκεκριμζνο είδοσ.
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3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό
και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 4: Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 9.850,00 € και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 7.943,55 €
ΦΡΑ ( 24%) : 1.906,45 €

Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου
1. Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον εξισ κωδικό του προχπολογιςμοφ του Διμου Σπάρτθσ:
ΚΑ 10-6613.009 με τίτλο «Προμικεια εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν εκτυπϊςεων των
υπθρεςιϊν του Διμου» και ςυνολικι πίςτωςθ 30.000,00 ευρϊ
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ
των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν
4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.
4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του Ν. 4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ των υπολοίπων άρκρων
που αφοροφν τθν πλθρωμι και περιλαμβάνονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ αρικ. 6Α/2018 μελζτθσ.
Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ςε ευρϊ, που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα
δικαιολογθτικά.

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι) ανά είδοσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του
άρκρου 3 του παρόντοσ.

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 20-11-2018 2018. Ώρα
λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 12:00 πμ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ
διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα
Διμου Σπάρτθσ-αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου – κεντρικι πλατεία Σπάρτθσ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρείσ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε
όςουσ υπζβαλαν προςφορά και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηόμενων των ςχετικϊν διατάξεων.
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Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Θ
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά του …………..
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για τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια μελανιϊν, τόνερ και ςυναφϊν αναλωςίμων για το Διμο πάρτθσ ζτουσ
2018» με ανακζτουςα αρχι το Διμο Σπάρτθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν 20-11-2018.
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με
τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά

3

Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδόο, αξηζκόο, Τ.Κ., πόιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail) ζε θαη
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ απηήο.
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απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω.
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει:
Α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ
αυτισ.
Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ:
(α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου.
(β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςυμπεριλαμβάνονται:
- Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό και οι τυχόν
τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.
- Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ
εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν
εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό.
Γ) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, εξουςιοδότθςθ
εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
3.Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ κα πρζπει να κατακζςει εντόσ του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 όπου κα
πιςτοποιεί ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ με αρικμ.
6Α/2018 Μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ.
4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
1. Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά είδοσ, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ φαίνεται
ςτο ζντυπο προςφοράσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
6. Θ προςφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά είδοσ και ςυνολικά εφόςον
αφορά το ςφνολο τθσ προμικειασ.

Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που
ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται
από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που κατατζκθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο
φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα.
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β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ
οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ςε κάποιο είδοσ (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των ειδϊν («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ
παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Θ Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και
106 του Ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ
λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και του άρκρου 14,
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει

ςε οριςμζνο τόπο και

χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, «κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20)
θμζρεσ», από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο και
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ
φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
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Άρκρο 13: Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Θ καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των ςυμμετεχόντων αποδεικνφεται με τθν
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ/βεβαίωςθσ του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ (ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ).
Άρκρο 14: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
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αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται

ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται

οι παράγραφοι

1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι
όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
4. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά
τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ
ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).
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Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι
τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογθτικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ
παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μθνϊν.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ ζξι μθνϊν.
δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
2. Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 14
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 14 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα
του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14.
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα),
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα,
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(ii) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό
ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα
νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν.
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 14, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.

Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάςτθμα 3 μθνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Άρκρο 18: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 37/2018 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ΑΔΑ
ΩΩΤ9Ω1Ν-ΧΔΧ) , εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ
τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
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Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ
ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
(Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ
και τθσ υποβολισ των προςφορϊν (άρκρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν
παρ. 32 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017).
Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο. (άρκρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.33 του άρκρου 107 του Ν
4497/2017.
Άρκρο 19: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων
4

μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ. , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια
των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.

4

Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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5 Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν
υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων.
Άρκρο 20: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το
άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».

Άρκρο 21: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ.
2. Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του (www.sparti.gov.gr).
3. Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτθν Τοπικι Θμεριςια Εφθμερίδα « ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ».
4. Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ βαραίνουν τον ανάδοχο.

Άρκρο 22: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Θ παροφςα διακιρυξθ
3. Θ αρικ. 6Α/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και Διαφάνειασ.

Άρκρο 23: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 14-11-2018.
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Άρκρο 24: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.

Άρκρο 25: Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και Σόποσ παράδοςθσ
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ζωσ τθν 31θ Μαρτίου 2019 . Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν και αν απαιτθκεί τμθματικά και ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία. Ο χρόνοσ παράδοςθσ
είναι δφο (2) μινεσ από τθν εκάςτοτε εντολι προμικειασ του Διμου. Τα ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ο Διμαρχοσ
Βαλιϊτθσ Ευάγγελοσ

3)πγθξνηεί επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ ελ ιόγσ
πξνκήζεηα ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε απνηεινύκελε από ηνπο:
Α/Α
1
2
3

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Αικαηερίνε
Χρήζηος
Αναζηαζία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνσμο
Σανιδά
Μεηράκος
Δρίβα

Πρόεδρος επιτροπής
Γραμματέας Επιτροπής
Μέλος Επιτροπής

Όνομα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνσμο

Αναζηαζία
Γεώργιος
Αικαηεπίνη

Καρανηδή
Σμσρνιός
Κονηοςλάκος

Η απόθαζε απηή πήξε απμ. αξηζ. 378 /2018.
Σν παξόλ πξαθηηθό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε όπσο πην θάησ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Βιήηαο Νηθόιανο
Καλειιόπνπινο Γεώξγηνο
Καπεηαλάθεο αξάληνο
Καξκνίξεο Ισάλλεο
Ρήγαο Παλαγηώηεο
κπξληόο Δπζηξάηηνο
ηαζόπνπινο Ισάλλεο
Αθξηβέο απόζπαζκα
πάξηε
7- 11-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
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