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Τίτλος: «Προμήθεια ζωοτροφών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης: 1/2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τις προμήθειες εφαρμογής του προγράμματος
αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία σε όλη την έκταση του
δήμου Σπάρτης.
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β
185/1993).
Το έργο αυτό, προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της επιθετικής
συμπεριφοράς των αδέσποτων ζώων, στον έλεγχο του πληθυσμού τους, και τη προώθηση
της δημόσιας υγείας. Γενικά αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων
του Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν.3170/2003 και του Ν. 4039/2012.
Για τις συγκεκριμένες προμήθειες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00
ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 15.6632).
Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκαν υπόψη οι:
 Υ.Α. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712/19-11-2003), που αφορά τα ¨Προγράμματα
αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις¨
 Ο Νόμος 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό».
Τεχνικές περιγραφές ζωοτροφών
Συστατικά: Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και λίπη, παράγωγα φυτικής
προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία.
Aνάλυση:
α) Ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό 21-23%
β) Ολικές λιπαρές ουσίες σε ποσοστό 8-10%
γ) Τέφρα σε ποσοστό μέχρι 9%
δ) Ολικές ινώδεις ουσίες σε ποσοστό 3% έως 4,5%
ε) Υγρασία σε ποσοστό μέχρι 9%
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 26 / 01 /2015
Ο Αν. Δ/ντης Δ/νης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Αργείτης Ηλίας
Γεωπόνος ΠΕ

Σπάρτη 26 / 01 /2015
Ο Συντάξας

Σταύρος Νικολέτος
Γεωπόνος ΠΕ
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Τίτλος: «Προμήθεια ζωοτροφών»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης: 1/2015
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ζωοτροφές

ΚΙΛΑ

24.400,00

ΔΑΠΑΝΗ

0,725

17.690,00

ΣΥΝΟΛΟ

17.690,00

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.299,70

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 26 / 01 /2015
Η Αν. Δ/ντης Δ/νης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

Σπάρτη 26 / 01 /2015
Ο Συντάξας

Αργείτης Ηλίας
Γεωπόνος ΠΕ

Σταύρος Νικολέτος
Γεωπόνος ΠΕ

19.989,70
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης: 1/2015

Τίτλος: «Προμήθεια ζωοτροφών»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
(Διατάξεις)
Η ανάθεση των προμηθειών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του αρ. 2 παρ. 12 στοιχ. δ και παρ. 13 στοιχείο VII του Ν 2286/95
 Του αρ. 24 παρ 4 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)
 Την Υ.Α 11389/1993
 Τον Ν. 3463/06 Άρθρο 209
 Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την προμήθεια
Λόγω της ιδιομορφίας των προμηθειών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόμα
υπόψη οι διατάξεις του Ν.3170/03 και του Ν. 4039/2012 καθώς και των Υ.Α. 280239
(Φ.Ε.Κ 1712/19-11-2003) και Υ.Α. 266541 (Φ.Ε.Κ 1671/13-11-2003)
Άρθρο 2ο
(Συμβατικά στοιχεία)
Τα συμβατικά στοιχεία προμηθειών είναι:
1. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική περιγραφή
4. Σχέδιο διακήρυξης
Άρθρο 3ο
(Προμήθειες)
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια ζωοτροφών».
β) Τόπος παροχής των προμηθειών : Δήμος Σπάρτης.
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 19.989,70 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.
Άρθρο 4ο
(Εγγυήσεις)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
Συμμετοχής 2% στο εκτιμώμενο ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) και Καλής Εκτέλεσης 5%
στο συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ).
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
Άρθρο 5ο
(Τόπος και χρόνος εκτέλεσης προμηθειών)
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Οι χώροι παροχής των προμηθειών είναι ο Δήμος Σπάρτης.
Το χρονικό διάστημα παροχής των προμηθειών είναι 12 μήνες.
Άρθρο 6ο
(Παραλαβή προμηθειών)
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του
άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.
Άρθρο 7ο
(Τρόπος πληρωμής)
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με το πέρας του συνόλου των προμηθειών ή τμηματικά με κάθε
παραλαβή από το Δήμο στη Σπάρτη, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και
με την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και περιλαμβάνονται
στη Γενικής ή Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας πιστοποίησης
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το
νόμο.
Άρθρο 8ο
(Κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 9ο
(Ποιότητα παρεχόμενων προμηθειών)
Η ποιότητα των παρεχόμενων προμηθειών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει
η σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 10ο
(Εκχώρηση των προμηθειών σε τρίτο)
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου
της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται
εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την
κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 11ο
(Επίλυση διαφορών)
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95.
Άρθρο 12ο
(Ατυχήματα και ζημιές)
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να
ασφαλίζουν σ’ αυτό το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτούς. Στις περιπτώσεις
έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να
συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν
έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να το
ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η
δαπάνη για τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολο δηλαδή η
εργοδοτική εισφορά και η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του
αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του
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αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου,
Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
Άρθρο 13ο
(Γνώση συνθηκών της προμήθειας)
Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του
κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες της προμήθειας δηλαδή τις
μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των
υλικών, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, τις καιρικές
συνθήκες και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να
προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι οι
προμήθειες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να συμμορφωθεί.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 26 / 01 /2015
Η Αν. Δ/ντης Δ/νης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

Σπάρτη 26 / 01 /2015
Ο Συντάξας

Αργείτης Ηλίας
Γεωπόνος ΠΕ

Σταύρος Νικολέτος
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αρ. Μελέτης: 1/2015

Τίτλος: «Προμήθεια ζωοτροφών»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
(Αντικείμενο της μελέτης)
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη «Προμήθεια ζωοτροφών»
απαιτούμενης πίστωσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προμηθειών: Δεκαεννέα χιλιάδες
εννιακόσια ογδόντα εννέα € και εβδομήντα λεπτά (19.989,70 €) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 13%.
Άρθρο 2ο
(Ειδικές δαπάνες, βαρύνουσες τον ανάδοχο)
Ο ανάδοχος των προμηθειών θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν:
 Κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των
προμηθειών.
 Οι δαπάνες χρήσεις ή μίσθωσης των εργαλείων και μέσων απαραίτητων για την
πλήρη έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας.
 Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου και του
προσωπικού ή τρίτων.
 Όλες οι δαπάνες που ισχύουν, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές,
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 3ο
(Προσωπικό)
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι
ειδικευμένο και πεπειραμένο.
Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη κ.λπ.
εφόσον αυτός δεν κατέχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα, για
κανονική εκτέλεση των προμηθειών που ανέλαβε η είναι απειθής, προκλητικός κ.λπ..
Ο ανάδοχος αρνούμενος ή αναβάλλον την εκτέλεση ενδεχόμενης διαταγής της επίβλεψης
για απομάκρυνση ορισμένου προσώπου, υπόκεινται σε ποινική ρήτρα 50€. για κάθε μέρα
που παρέρχεται, από την λήψη της σχετικής απόφασης.
Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη
διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των προμηθειών και σε καμία
περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε
παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας.
Άρθρο 4ο
(Προληπτικά μέτρα ασφαλείας - ευθύνες αναδόχου)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο
χώρο του για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους
εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.. Ο ανάδοχος
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πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των
εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου, σύμφωνα με τις οδηγίες
της επιβλεπούσης υπηρεσίας και τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς
κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και
ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις προμήθειες, είτε στον
εργοδότη, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των
αναφερόμενων στην παρούσα.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει
κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων
ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο
γεγονός.
Άρθρο 5ο
(Γενικοί όροι)
1) Όλες οι προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και από
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό .
2) Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το επιστημονικό προσωπικό που
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των προμηθειών, εφόσον θα του ζητήσει η
επιβλέπουσα υπηρεσία.
4) Πριν από την έναρξη των προμηθειών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για
την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους. Ο
ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων
που ισχύουν για την εκτέλεση των προμηθειών.
5) Πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση στο ιατρείο του όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από το νόμο για την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση των προμηθειών καθώς
και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που επιβάλλονται καθ' όλη τη
διάρκεια των προμηθειών.
Άρθρο 6ο
(Τρόπος επιμέτρησης προμηθειών)
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε προμήθειας είναι ο καθοριζόμενος στο οικείο άρθρο του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.
Άρθρο 7ο
(Φάκελος έργου – Ημερολόγια προμηθειών)
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί πλήρη ημερολόγιο προμηθειών
Άρθρο 8ο
Ποιότητα υλικών
Τα υλικά των προμηθειών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα απολύτως
ενδεικνυόμενα.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 19 / 01 /2015
Η Αν. Δ/ντης Δ/νης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

Σπάρτη 19 / 01 /2015
Ο Συντάξας

Αργείτης Ηλίας
Γεωπόνος ΠΕ

Σταύρος Νικολέτος
Γεωπόνος ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης: 1/2015

Τίτλος: «Προμήθεια ζωοτροφών»

ΣΧΕΔΙΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια ζωοτροφών». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται σε 19.989,70€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
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 .
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Σπάρτης (Ταχ. Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 3ος όροφος-,Σπάρτη Τ.Κ. 23100) την …………./………../2015, ημέρα ……………., 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 …………./………../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, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή έως
την ………/………/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 στο οικείο Επιμελητήριο .
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Εγγυητική επιστολή ίση με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α).
2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
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 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 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.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το
Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σπάρτης,
Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361133, Ε-mail: p
s.nikoletos@1504.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Νικολέτος.
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου, Γκορτσολόγου 52 -3ος όροφος - 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 κάποιο υ 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 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 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.
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.
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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 (31/12/2015) τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες τις 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, 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
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι δαπάνες
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον
προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μαγούλα 19 / 01 /2015
Η Αν. Δ/ντης Δ/νης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

Σπάρτη 19 / 01 /2015
Ο Συντάξας

Αργείτης Ηλίας
Γεωπόνος ΠΕ

Σταύρος Νικολέτος
Γεωπόνος ΠΕ
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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
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