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ΑΠ ΟΦ ΑΣ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ.12 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1.2.95) «Προµήθειες του
δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
2. Τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 4-6 της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/8.3.1993 (ΦΕΚ 185 Β΄/23.3.1993) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
5. Την υπ’αριθµ 217/4-4-2014 ΑΑΥ µε Κ.Α.Ε.: 10.6612.0001 και την υπ’αριθµ
218/4-4-2014 ΑΑΥ µε Κ.Α.Ε.: 10.6612.0002.
6. Την 164/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε η έγκριση
και η διάθεση πίστωσης για τη προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου
προυπολογισµού 20.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ 23% οικ. Έτους 2014 και την
165/2014 µε την οποία έγινε η έγκριση και η διάθεση πίστωσης γιά την προµήθεια
µικροαντικειµένων γραφείου προϋπολογισµού 5.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ 23%
καθώς επίσης και την 208/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τη οποία
έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η έγκριση όρων διακήρυξης της εν λόγω
προµήθειας.
7. Την 23/2014 µελέτη που συνέταξε το ∆ιοικητικό τµήµα και θεωρήθηκε από την
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Τις ανάγκες του ∆ήµου για την προµήθεια του αναφερόµενου στο θέµα είδους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε σφραγισµένες προσφορές για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ
&
ΛΟΙΠΑ
ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. (CPV: 30192000-1) µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης µε ΦΠΑ 25.000,00 € σύµφωνα µε
τους παρακάτω εγκεκριµένους από την Οικονοµική Επιτροπή όρους (208/2014, Α∆Α:
ΒΙΙ6ΩΚ3- ΨΥΗ).
Oι όροι διακήρυξης είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Η διενέργεια του διαγωνισµού, θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα µε τα διάφορα
διατάγµατα, αποφάσεις και εγκυκλίους:

1

Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ )
-Ν,3463/2006(άρθρο 209 παρ 2 και άρθρο 273 παρ 1) «Κύρωσης του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων »
-Υ.Α.2/45564/0026/01 του Υπουργ. Οικονοµίας για τα χρηµατικά όρια του Ν. 2362
/1995(άρθρο 82 και άρθρο 83 παρ.1)

ΑΡΘΡΟ 2
Ο διαγωνισµός θα γίνει την __ του µηνός _________________ 2014, ηµέρα _____________
και ώρα από __:__ - __:__ π.µ. στο κτίριο του ∆ηµαρχείου Νέας Σµύρνης, στη διεύθυνση Ελ.
Βενιζέλου 14 Ν. Σµύρνη, από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και

Αξιολόγησης Προµηθειών, µε

σφραγισµένες γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτήν είναι τα εξής :
•

Το συµφωνητικό .

•

Η παρούσα διακήρυξη.

•

Η οικονοµική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ
#25.000,00#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από τα ∆ηµοτικά Έσοδα,
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Κ.Α.: α) 10.6612.0001 (20.000,00 €) και β) 10.6612.0002
(5.000,00 €) οικονοµικού έτους 2014 του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 5
Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου

6 των όρων διακήρυξης και των

σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα παρακάτω:
1.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 των όρων

διακήρυξης.
2.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις φορολογικές τους

υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
3.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους

υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος.
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5.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των Όρων

∆ιακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων και τους αποδέχεται πλήρως.

Η παράλειψη προσκόµισης οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα παραπάνω αποτελεί αιτία
αποκλεισµού από τις περαιτέρω διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 7
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται εις ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονισµού Προµηθειών
(ΕΚΠΟΤΑ) για όποια οµάδα συµµετέχει.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ορίζεται

σε ποσοστό 10% της συνολικής

συµβατικής αξίας της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας,
συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο.

ΑΡΘΡΟ 8
Οι ενσφράγιστες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του
διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας
λήξεως αποδοχής των προσφορών.
Οι συµµετέχοντες θα υποβάλουν την προσφορά τους µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος
θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα ,θα αναγράφει τον
πλήρη τίτλο του ∆ήµου, τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας ,την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » µε κεφαλαία γράµµατα ,θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου, τον
αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας ,την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού

και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλουν τα

δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 6 των Όρων ∆ιακήρυξης και των σχετικών µε αυτή
διατάξεων και νόµων καθώς και την εγγύηση συµµετοχής.
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει την αξία των
προσφεροµένων ειδών και τη µεταφορά και παράδοση του σε συγκεκριµένο χώρο που θα
υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και να είναι πλήρεις
και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία.
Εκτός από τις τιµές προσφοράς καµία διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να γραφτεί στο
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς.
Αν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µίας σελίδας, αυτές θα
µονογράφονται κατά σελίδα από τον συναγωνιζόµενο.
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ΑΡΘΡΟ 9
Αφού λήξει η αναφερόµενη στην διακήρυξη ώρα λήγει η παράδοση των προσφορών
(αναγράφεται αυτό στα πρακτικά). Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή
µεταγενέστερης

προσφοράς

µε

ποινή

ακυρότητας

διαγωνιζόµενος είχε προσέλθει προ της ώρας λήξης.

του

διαγωνισµού,

εκτός

αν

ο

Μετά την λήξη της παράδοσης των

προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως, η δε επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο µε
την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους , και αναγράφονται
στο πρακτικό τα ευρισκόµενα έγγραφα σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια, ώστε
να φαίνεται εάν συµφωνούν ή όχι µε τους όρους διακήρυξης.
Ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά, παραµένει σφραγισµένος.
Γράφεται δε σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του φακέλου µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι διαγωνιζόµενοι
βγαίνουν από την αίθουσα και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.
Η επιτροπή µυστικά συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων
και αποφασίζει περί των αποκλεισµένων.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισµένους από τον
διαγωνισµό καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα
σχετικά έγγραφα τους µαζί µε τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. Στη συνέχεια
αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στον
διαγωνισµό και µεγαλόφωνα ανακοινώνονται.

ΑΡΘΡΟ 10

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την µικρότερη τιµή προσφοράς
(χαµηλότερη τιµή). Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική
σύµβαση σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του διαγωνισµού. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ΄
αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ,ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ,εφαρµόζονται γι αυτόν οι προβλεπόµενες από τον ΕΚΠΟΤΑ
κυρώσεις

Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η

εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 11
Η πληρωµή της αξίας των προσφεροµένων ειδών θα γίνει από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ
(σύµφωνα µε την Υπ. Αποφ. 11389/93 άρθρ. 36 και µε την 1242/02-04-83 εγκύκλιο του
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Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας) σύµφωνα µε την διαδικασία παράδοσης ,δηλαδή µετά από
κάθε τµηµατική παράδοση του έργου, την έκδοση τιµολογίου, τη σύνταξη και την υπογραφή
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που
διενήργησε τον διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από της ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, η δε Επιτροπή υποχρεούται να λάβει αιτιολογηµένη
απόφαση σχετικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθώς και κάθε απόφαση της Επιτροπής
∆ιεξαγωγής προµηθειών κατακυρώνονται από τον ∆ήµαρχο για την νοµιµότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 13
Το κριτήρια επιλογής είναι οικονοµικά (χαµηλότερη τιµή). Επιπλέον θα εκτιµάται η
αξιοπιστία και συνέπεια του προµηθευτή, η εµπειρία του, το µέγεθος της εταιρείας καθώς και
ο µικρότερος χρόνος παράδοσης. Η

παράδοση της προµήθειας θα είναι τµηµατική, ( σε

χώρους που θα υποδεικνύονται κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας ) και ανάλογα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 14
Για τη διακήρυξη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από το τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 213/2025902 - 907). Περίληψη
της παρούσας θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 15
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη , έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ και των τροποποιήσεων του.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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