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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη 23/09/2015
Αρ. πρωτ.: 28780

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015»
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Έχον τας 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 της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95
4. 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
5. Την αρ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας Αντ.
& Ναυτιλίας
6. Το αρ. 48614/2-9-10 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
8. Η εγκύκλιος 3/11543/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. και το αρ. 13662/8-4-2013 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.
9. Τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού.
10. Το με αρ. πρωτ. 55/26-2-2015 αίτημά του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με
ΑΔΑΜ:15REQ002665480 2015-03-26,
11. Το με αρ. πρωτ. 31/18-2-2015 αίτημα του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002676901
2015-03-3,
12. Το με αρ. πρωτ. 39/18-2-2015 αίτημα του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού, που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002676916
2015-03-31,
13. Το με αρ. πρωτ. 85/13-3-2015 αίτημα του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Σπάρτης», για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑΜ:15REQ002665367 2015-03-26,
14. Την αρ. 1/2015 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 26.133,59 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Την 34/2015 Απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ:7ΒΦΨΟΞΒΗ-ΜΚΝ) του Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» με την ενέκρινε την
διενέργεια της προμήθειας «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από
τον οικείο δήμο σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών.

16. Την 9/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΡΗ5ΟΞΒΗ-ΝΓΥ)
του Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» περί διάθεσης των
πιστώσεων.
17. Την 29/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:7Θ9ΧΟΚΜΨ-749) του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την ενέκρινε την διενέργεια της
προμήθειας «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο
σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών και διέθεσε για τον σκοπό αυτό την σχετική δαπάνη,
ποσού 13.254,31 ευρώ, σε βάρος της επιχορήγησης που λαμβάνει από τον δήμο για
τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
18. Την 16/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΛΧΩΟΚΜΨ-Ο23) του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια
της προμήθειας «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο
δήμο σύμφωνα με την 1/2015 μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών και διέθεσε για τον σκοπό αυτό την
σχετική δαπάνη, ποσού 5.984,98 ευρώ, σε βάρος της επιχορήγησης που λαμβάνει
από τον δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
19. Την 8/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΞ6Ψ4691ΛΚ-ΚΤΑ) του Ν.Π. «Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» με την οποία ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας
«Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» από τον οικείο δήμο σύμφωνα με
την 1/2015 μελέτη που συνέταξε το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και
Προμηθειών. Την 7/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω0ΦΑ4691ΛΚ-Υ71) του Ν.Π.
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» περί διάθεσης της πίστωσης.
20. Την 209/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β8Ξ7Ω1Ν-ΖΣΨ) του Δήμου
Σπάρτης με την οποία ενέκρινε την διενέργεια με την διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους
2015.
21. Την αρ. 155/2015 (ΑΔΑ: 7Ξ0ΦΩ1Ν-ΙΗ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, την διενέργεια της με
πρόχειρο διαγωνισμό, τον καθορισμό των όρων του και την ψήφιση της πίστωσης της
προμήθειας που αναλογεί στον Δήμο Σπάρτης.
22. Την 199/2015 (ΑΔΑ:7ΧΙΝΩ1Ν-ΖΩΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την
έγκριση του πρακτικού διενέργει ας του πρόχειρου διαγωνισμού της 3 ης
Ιουλίου 2015 από το οποίο προκύπτει ότι δεν προσήλθε καν είς
εν διαφερόμεν ος για να υποβάλλει προσφορά
23. Την 6/2015 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και
Προμηθειών, η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της 1/2015 π ροηγούμεν ης
μελέτης του ίδιου τμήματος ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ των
προμηθευόμεν ων ειδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/16-7-2015 τεύχος Α).
24. Την 301/2015 Απόφαση Οικον ομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διενέργειας του
επαν αληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας

Αποφασίζουμε
Α) Προκηρύσσουμε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την
προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του
Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015», προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 26.099,64 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:
{ΟΜΑΔΑ Α} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Σπάρτης
προϋπολογισμού 993,96 €
{ΟΜΑΔΑ Β} Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 13.234,26 €
{ΟΜΑΔΑ Γ} { Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προϋπολογισμού 5.976,30 €
ΟΜΑΔΑ Δ]
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 1.342,27 €
{ΟΜΑΔΑ Ε}
Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Ν.Π. «Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 4.552,85 €
(ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε1 ποσού 244,66 €, Ε2 ποσού 4.308,19 €)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά, ως εξής:
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

Δαπάν η ποσού 993,96 € θα βαρύνει τον εγκεκριμέν ο προϋπολογισμό του
Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2015 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 10-6631.001 με
τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», ποσού 1.000,00 €.
Δαπάν η ποσού 13.234,26 € θα βαρύνει το Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης», χρηματοδοτούμεν η από το
ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Δαπάν η ποσού 5.976,30 € θα βαρύνει το Ν .Π. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης» , χρηματοδοτούμεν η από το
ΥΠΕΣ για «Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων».
Δαπάνη ποσού 1.342,27 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 106681.001 με τίτλο «Υλικά Φαρμακείου», ποσού 1.500,00 €.
Δαπάνη ποσού 4.552,85 € θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.
«Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» έτους 2015 και
ειδικότερα τους ΚΑΕ:
1. Δαπάν η ποσού 244,66 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6631.001 με τίτλο
«Προμήθεια υγειον ομικού και φαρμακευτικού υλικού», ποσού 3.000,00 €
2. Δαπάν η ποσού 4.308,19 € σε βάρος του ΚΑΕ 10-6681.001 με τίτλο
«Προμήθεια υγειον ομικού και φαρμακευτικού υλικού για το Βοήθε ια στο
Σπίτι», ποσού 8.000,00 €.

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σπάρτης επί
της κεντρικής πλατείας (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) -Ταχ. Δ/νση: Κεντρική
Πλατεία Σπάρτης Τ.Κ. 23100 - την 2 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, 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 Διαγωνισμού την
2/10/2015 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 Ταχ.
Δ/νση Ευαγγελιστρίας 83-91, Σπάρτη Τ.Κ. 23100, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού
εργάσιμη ημέρα, δηλαδή έως την 1/10/2015.
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 στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή
για κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον
Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Εγγύηση συμμετοχής για
το σύνολο των ειδών των ομάδων ποσού 453,58 € ή ανά ομάδα ή υποομάδα ως
εξής: ΟΜΑΔΑ Α: 16,96 €, ΟΜΑΔΑ Β: 229,70 €, ΟΜΑΔΑ Γ: 104,10 €, ΟΜΑΔΑ Δ:
23,26 €, ΟΜΑΔΑ Ε (Ε1 + Ε2): 79,56 € , ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1: 4,39 €, ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2:
75,17 €)
2. Πιστοποιητικό οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, περί εγγραφής του.
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
προσφερόμενα είδη πληρούν 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.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 & 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο τοποθετούνται όλα τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής, η
τεχνική προσφορά και σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά, δηλ. ο Φάκελος
Προσφοράς πρέπει να περιέχει τα ανωτέρω δικαιολογητικά 1 ως 6 & 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 τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο
Προμηθειών του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου
Σπάρτης, Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361110, Ε-mail:
g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη.
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το ανωτέρω
γραφείο 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. Η σύγκριση των οικονομικών
προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή της κάθε υποομάδας ειδών και όχι στις τιμές των
μερών. Ειδικότερα για τα φάρμακα οι τιμές τους δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τιμές του
εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών του Υπουργείου Υγείας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
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 της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ 1β του Ν. 4281/2014). Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η
σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο μειοδότης, που ανακηρύσσεται ανάδοχος θα υπογράφει επιμέρους συμβάσεις ξεχωριστά
με κάθε νομικό πρόσωπο, για τα είδη και τις ποσότητες τις οποίες αυτό έχει αιτηθεί και
εμφανίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για
την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Ν.Π.) 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
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την ίδια

διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση εφόσον δεν
παρέδωσε τις εμπρόθεσμα τις συμφωνηθέντες ποσότητες των ειδών.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον
προμηθευτή, σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με έκαστο
νομικό πρόσωπο. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 , 29
του ΕΚΠΟΤΑ.
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.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 36 1α του ΕΚΠΟΤΑ με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
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, ο Δήμος (οφειλέτης) καθίσταται υπερήμερος
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η
υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και
θα σταλεί στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ν. Λακωνίας. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον
προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ημερομηνία έκδοσης
Προς Δήμο Σπάρτης
Νομού Λακωνίας
Ταχ. Διεύθυνση Γκορτσολόγου 52, 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

