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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 159/2014

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας», προϋπολογισμού 39.961,72 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά τις
ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ 159/2014 μελέτης της ΔΤΥ.
Άρθρο 1 : Ισχύουσες Διατάξεις
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3463/2006, άρθρο 209 παρ.1.
3. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ως ισχύει.
4. Της αριθμ.11389/23-5-1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
5. Της αριθμ. 418/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».
Άρθρο 2 : Συμβατικά στοιχεία
1. Η διακήρυξη
2. Προϋπολογισμός προσφοράς
3. Τιμολόγιο προσφοράς
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 3 : Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης,
στη Μαγούλα, την 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών
την 10.00 π.μ.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-61101 ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
στη Μαγούλα. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο Κωνσταντίνος Βαρζακάκος.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4 : Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
3. Συνεταιρισμοί
Άρθρο 5 : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει τα
δικαιολογητικά των άρθρων 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, ως ισχύουν, ήτοι:
α) Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή
1.998,09 €.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3)
και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4)
του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος
άρθρου.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο
από 50 %.







Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
συνημμένα, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής
του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όσα από τα
δικαιολογητικά αυτά, εκτός της εγγυητικής συμμετοχής, δεν υποβληθούν με την προσφορά,
μπορεί να γίνονται δεκτά εφόσον υποβληθούν το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημερομηνίες
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Επί πλέον και επί ποινή αποκλεισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό
 Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματική τους
δραστηριότητας
 Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων της εν
γένει προς τον Δημόσιο Τομέα
 Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
 Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη ενώ σε περίπτωση που διαφωνεί να αναφέρει τα σημεία
εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται
 Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό προμήθεια
είδη σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Άρθρο 6 : Υποβολή και σύνταξη προσφορών
 Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού στον
τόπο και στο χρόνο που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένο – σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑ, ΤΚ 23 100

Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.


Η προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, στην οποία
υποβάλλεται η προσφορά: «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
γ) Ο τίτλος της προμήθειας.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
 Η Προσφορά θα συνοδεύεται από δείγματα των προσφερόμενων ειδών, σε συσκευασία της
επιλογής του αναδόχου. Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει ένδειξη ταυτοποίησής του (αρ.
τιμολογίου ή περιγραφή). Δεν απαιτείται προσκόμιση δείγματος για τα μονωτικά εργαλεία
ηλεκτρολόγων.
 Η μη υποβολή δειγμάτων καθιστά την προσφορά μη αποδεκτή.
 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει
και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις
οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.
 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Άρθρο 7 : Προσφερόμενη Τιμή
 Στις προσφορές η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και αναγράφεται αριθμητικώς και ανά μονάδα κατά το
υπόδειγμα του εντύπου προϋπολογισμού προσφοράς. Επισημαίνεται ότι στην προσφερόμενη
τιμή περιλαμβάνονται τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
ΦΠΑ.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά
απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8 : Ισχύς Προσφορών
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία
αλλαγή για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από
την λήξη της κατά 180 ημέρες. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός εάν
συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου
παράταση ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 9 : Διευκρινήσεις – Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται
ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 10 : Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Αξιολόγηση προσφορών

1) Αποσφράγιση προσφορών
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών.
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία προς
φύλαξη.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία 4-12-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα. Σε
περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με
τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
2) Αξιολόγηση προσφορών

1) Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας
διακήρυξης.
2) Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι:
α) Η τιμή
β) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
γ) Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
θ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
ι) Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας
ια) Η συμφωνία με πρόσθετες προδιαγραφές (που δεν αναφέρονται στην παρούσα)
Για την αξιολόγηση των ανωτέρω η Επιτροπή θα εξετάσει τα δείγματα τα οποία θα
συνοδεύουν το φάκελο τεχνικής προσφοράς.
3) Τα παραπάνω στοιχεία κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
Α) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (συντελ. Βαρύτητας 70%):
α) Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης (30%).
β) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης (30%).
γ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. (40%)
Β) Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (συντελ. βαρύτητας 30%):
α) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών (25%)
β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης (25%)
γ) Η δυνατότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τεχνικής βοήθειας εκ
μέρους του προμηθευτή. (50%)
4) Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται
μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των
ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους
στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για
τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί
μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς
πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Η βαθμολόγηση γίνεται χωριστά για κάθε προφερόμενο είδος
5) Συμφερότερη προσφορά για κάθε είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
(Λ) της Προσφερόμενης Τιμής Είδους της προσφοράς (δηλαδή της τιμής προσφοράς για όλη
την προβλεπόμενη ποσότητα, όχι τιμή μονάδας) προς την Βαθμολογία της.
Προσφερόμενη Τιμή Είδους
Λi= ___________________________
Σταθμισμένη βαθμολογία είδους

Συνολική συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη για την οποία το άθροισμα των ανωτέρω
λόγων (ΣΛi) είναι το μικρότερο.
ΣΛi=Λ1+Λ2+…+Λi

3) Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 11: Κατακύρωση

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Η οικονομική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σε περισσότερους
του ενός προμηθευτές επιλέγοντας από τον κάθε υποψήφιο προμηθευτή τα
συμφερότερα είδη. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση στον κάθε υποψήφιο θα γίνεται σε
ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς του.
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να
ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 227
Ν.3852/10.

Άρθρο 12 : Εγγυήσεις
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
ήτοι
1.998,09 €. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ, ενός (1) μηνός μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.





Ο προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 3.248,92 €.
Γενικά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 12 : Χρόνος παράδοσης και παραλαβή υλικών
 Ως χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) ημερών
από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Είναι δυνατό η Υπηρεσία να ζητήσει την εκτέλεση

ολόκληρης της ποσότητας της προμήθειας ή μέρους αυτής ανάλογα με τις τρέχουσες
ανάγκες. Η εντολή εκτέλεσης μέρους της ποσότητας (παρτίδας) δεν μπορεί να υπερβεί
τις 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση


της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.Τ.Α.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο
28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο
και θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και
στα άρθρα 28 , 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 13 : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 α του ΕΚΠΟΤΑ μετά την
παραλαβή αυτών.

Άρθρο 14 : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Η περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Λακωνίας
«ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Σπάρτη, 20-11-2014
Ο Δήμαρχος
καα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
Αντιδήμαρχος

