ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σπάρτη , 02-03-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ:

5453

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση

: Μαγούλα

Τ.Κ.

: 23 100

Πληροφορίες

: Σμυρνιός Γεώργιος

Τηλέφωνο

: 2731361122

FAX

: 2731361124
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ. Β'
185/93)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22
του Ν. 3536/07 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό
2037/Εγκ. 2/07
6. Την αρ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας
7. Τις διατάξεις της Υ.Α. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712/19-11-2003), που αφορά τα
¨Προγράμματα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις¨
8. Τις διατάξεις του νόμου Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) : Για τα δεσποζόμενα και
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή
τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
9. Την εγκεκριμένη πίστωση
«Προμήθεια

στον ΚΑ 15-6632

ποσού 19.995,29 με τίτλο:

κτηνιατρικού υλικού και ζωοτροφών», του προϋπολογισμού του

Δήμου Σπάρτης

10. Την υπ΄αριθ. 2/2016 μελέτη Προμήθεια ζωοτροφών
ευρώ

προϋπολογισμού 19.995,29

που συντάχθηκε και θεωρήθηκε την 02-02-2016 από

Δ/νση

Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης /Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής &Α.Ε.
11. Το

υπ΄αριθ.

οικ.4921/25-02-2016

πρωτογενές

αίτημα

της

προμήθειας

καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:16REQ003901754 2016-02-26.
12. Την υπ΄αριθ. 141/26-02-2016 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΗΘΓΩ1Ν-Α9Ι και καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 15REQ003903742 2016-02-26 .
13. Την υπ΄αριθ. 33 /01-03-2016 -Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
ψηφίσθηκε η πίστωση ΚΑ 15-6632

ποσού 19.995,29 με τίτλο: «Προμήθεια

κτηνιατρικού υλικού και ζωοτροφών», εγκρίθηκαν οι
προμήθειας , καθορίστηκε

τεχνικές προδιαγραφές της

ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

ο πρόχειρος

διαγωνισμός και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
Αποφασίζουμε
Α)

Προκηρύσσουμε πρόχειρο

διαγωνισμό

με

κριτήριο

κατακύρωσης την

χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια ζωοτροφών». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται σε 19.995,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993 απόφασης
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη .
Β)

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Σπάρτης (κεντρική πλατεία Σπάρτης) την

10η Μαρτίου 2016 , ημέρα

Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.30 πμ. και ώρα λήξης
την 11.00 πμ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της

αποσφράγισης η οποία θα

γίνει

δημόσια

από την

Επιτροπή Διεξαγωγής του

διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν την
προσφορά τους, ως εξής:
α)

Προσωπικά

ή

με

εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό

τους

στην

Επιτροπή

η

Διαγωνισμού την 10 Μαρτίου 2016 και από ώρα 10.30 π.μ έως 11.00 π.μ.
β) Ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του Δήμου
Σπάρτης, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή έως
την 9η Μαρτίου 2016
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Εγγυητική επιστολή ίση με το 2% της συνολικής (χωρίς

Φ.Π.Α)

προϋπολογισθείσας δαπάνης.
2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:


Δεν

έχει

αποκλεισθεί

η

συμμετοχή

της

επιχείρησης

από

διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.


Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής του δραστηριότητας.


Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.


Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης

και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές καθώς και
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον καθένα από τους ανωτέρω
φορείς που αναγράφονται στην Υπεύθυνη δήλωση.
6. Τεχνική προσφορά
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι
είτε

πρωτότυπα,

είτε

απλά,

ευανάγνωστα

φωτοαντίγραφα

των

πρωτοτύπων

εγγράφων αυτών. Τα δικαιολογητικά που αφορούν ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να
είναι είτε πρωτότυπα, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα
θα πρέπει είτε να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση από το δικηγορικό σύλλογο ή
από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση είναι η δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο

τοποθετούνται

συμμετοχής,

όλα

τα

ανωτέρω

η τεχνική προσφορά

ζητούμενα

δικαιολογητικά,

η

εγγύηση

και σφραγισμένος φάκελος με την ‘οικονομική

προσφορά’, δηλ. ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να περιέχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά
1 ως 6 συν τον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς.

Στον φάκελο της προσφοράς

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «προσφορά», ο τίτλος της υπηρεσίας που
απευθύνεται, τα στοιχεία του αποστολέα, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο αριθμός
διακήρυξης.

Οι

προσφορές

πρέπει

να

υπογράφονται

από

τους

ίδιους

τους

ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης
προμηθευτών υπογράφεται είτε από

όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο

διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στα
σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
και χωριστά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α.

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να

προκύπτει με σαφήνεια , χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως
απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα
Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Απασχ. & Επιχειρ/τητας της Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
του Δήμου Σπάρτης (Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361132).
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Τμήμα
Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Απασχ. & Επιχειρ/τητας της Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
καθώς και από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100) και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης : www.sparti.gov.gr.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στον Δήμο μέσα στα
χρονικά όρια και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
‘ΕΚΠΟΤΑ’.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που

θα προσφέρει

τη

χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του
πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας . Ο προμηθευτής

στον

οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σύμβασης.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
‘καλής εκτέλεσης’ της σύμβασης, πριν από την υπογραφή της, ύψους 5% επί του
συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος . Η σύμβαση δεν μπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το
Δήμαρχο και τον προμηθευτή (ανάδοχο) και ισχύει από την υπογραφή της. Οποιαδήποτε
παράδοση πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα
εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Με την

ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση
εφόσον δεν παρέδωσε εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες ποσότητες των ειδών.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο,
ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται

οι διατάξεις

του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής
όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης,

μέχρι το τέλος

του ημερολογιακού έτους (31/12/2016) τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών
και την οριστική παραλαβή τους με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) και ειδικότερα τα οριζόμενα στην
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.4.: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Άρθρο 3

Οδηγίας 2011/7), σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από
τον Δήμο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου,
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
συμβασιούχο.

ο Δήμος (οφειλέτης)

χωρίς να απαιτείται όχληση

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης

από τον

δεν μπορεί να

γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Σπάρτης.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του

διαγωνισμού βαρύνουν τον προμηθευτή

στον

οποίο

προμήθεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

κατακυρώθηκε οριστικά

η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης
Προς Δήμο Σπάρτης
Νομού Λακωνίας
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 83-91, Σπάρτη Τ.Κ. 23100
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη
συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………,για την προμήθεια
………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των
όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή

