ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ
ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ
ςνεδπίαζη 8η ηηρ 31-05-2011

ΑΠΟΠΑΜΑ

Πξαθηηθό από ηελ 8ε πλεδξίαζε ηεο 31-05-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αξ. Απόθαζεο : 65/2011
Πεξίιεςε: α) Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών και όπων διακήπςξηρ ηηρ ππομήθειαρ

«Ππομήθεια άκων Αποππιμμάηων». Απ. Μελ.: 27/11,
#45.000# € από ηον Κ.Α. 20.6634.0003.

β) Έγκπιζη διάθεζηρ πίζηωζηρ

ηε Νέα κύξλε ζήκεξα ηελ 31-05-2011 εκέξα Tξίηε θαη ώξα 13:00΄ ζπλήιζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Νέαο κύξλεο, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 14, 6νο όξνθνο, απνηεινύκελε
από ηνπο:
1. ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΖΜΑΡΥΟ
2. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
3. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
5. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
6. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
7. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
8. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ
νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. πξση. 23444/26.05.2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο.
Σν Σαθηηθό Μέινο θ. Αξθαδηλόο Γηνλύζηνο απνπζίαδε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη λόκηκα θιήζεθε.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ βξέζεθε ζε απαξηία κε ηα πην πάλσ κέιε, πξνέβε ζηελ ζπδήηεζε επί
ηνπ 10ος θέμαηορ Ζμεπήζιαρ Γιάηαξηρ
Κύξηε Πξόεδξε,
«αο δηαβηβάδνπκε ηελ παξαθάησ Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη παξαθαιώ ην ώκα λα πάξεη
απόθαζε γηα ηελ :
1. Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
2. Έγθξηζε Όξσλ Γηαθήξπμεο ηεο 27/11 κειέηεο ηεο Σ.Τ. κε ηίηιν «Πξνκήζεηα άθσλ Απνξξηκκάησλ».

3. Έγθξηζε δηάζεζε ηεο πίζησζεο #45.000# € από ηνλ Κ.Α. 20.6634.0003.
Ζ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν - Γήκαξρν, θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : α) ηελ ππ’ αξ. 27/11 ζπλεκκέλε
κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζέκα πξνκήζεηαο, β) ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη
ην ζπλεκκέλν ζρέδην όξσλ δηαθήξπμεο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, γ) ηελ ππ’ αξ ΑΑΤ 72/1.2.2011 Πξόηαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. ηε ζπλέρεηα ην Σαθηηθό Μέινο θ. Πεξηκέλεο Πέηξνο θαηέζεζε ζην ώκα ηελ ππ. αξ.
πξση. 8010/11 Απόθαζε Γεκάξρνπ Βξηιεζζίσλ ζρεηηθά κε ηελ Πξνκήζεηα άθσλ Απνξξηκκάησλ, ζηνλ εθεί
Γήκν, θαη αθνινύζσο πξόηεηλε λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα επαλέιζεη κε δηαθπκάλζεηο ηηκώλ, κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο,

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη κε (6) ςήθνπο ππέξ :
α) ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα

άθσλ Απνξξηκκάησλ». Αξ. Μει.: 27/11, νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο :
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Ο Γήκαξρνο Νέαο κύξλεο πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα άθθσλ
Απνξξηκκάησλ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Υπόνορ και ηόπορ διεξαγωγήρ
Ο Γηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηηο _____________________ ηνπ 2011, εκέξα ____________ θαη
ώξα ________ από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ζθξαγηζκέλεο γξαπηέο πξνζθνξέο ζύκθσλα κε ην
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άξζξν 11 γηα ην ρξόλν θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη κε ην άξζξν 12 παξ. 1Α ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τπ. Απόθ. 11389/93).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ηζσύοςζερ διαηάξειρ – ηοισεία ζύμβαζηρ
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 (Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
11389/93 πεξί «Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»
(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)
Σα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνύλ ζ’ απηή είλαη:
α) Ζ παξνύζα Γηαθήξπμε
β) Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
γ) Σν Σηκνιόγην Πξνζθνξάο θαη
δ) Ο Πξνϋπνινγηζκόο
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηέρνληαη ζηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο
κύξλεο. (Τπνρξεσηηθά ζε έληππν ηεο Τπεξεζίαο)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Πποϋπολογιζμόρ ηηρ ππομήθειαρ
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. 23% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 30.6634.0003 πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Υπόνορ παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη από έλα κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο. Παξάηαζε πξνζεζκίαο κπνξεί λα δνζεί από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ
αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ κε πξόηαζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δγγύηζη
Ζ εγγύεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό νξίδεηαη ζε πνζό 5% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ήηνη
1830,00 € θαη βεβαηώλεηαη κε ηζόπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή κε
εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν γηα ην
Γεκόζην.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο
ρσξίο Φ.Π.Α. (ήηνη € 3660,00) ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. Απόθ. 11389/93
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Γηα ηε κειέηε απηή κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε νη ελδηαθεξόκελνη από ην Γξαθείν
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπζεί
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 11389/93 άξζξν 5. Ζ δαπάλε ηεο πξώηεο
δεκνζίεπζεο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο ζα βαξύλεη ην θνξέα πνπ ζα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γεκηοί ζηον Γιαγωνιζμό – Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί κόλν αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ή αλαγλσξηζκέλεο
εηαηξείεο εκπνξηθέο - εηζαγσγηθέο, πνπ ππνβάιινπλ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη επί πνηλή
απνθιεηζκνύ:
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α)
Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (ππ’ αξηζ. 11389/93) δειαδή
- Οη Έιιελεο πνιίηεο.
1. Δγγςηηική επιζηολή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
ελδεηθηηθά πξνϋπνινγηζζείζεο από ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη 1830,00 €. Γεληθά
ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
2. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην
νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
3. Πιζηοποιηηικό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηι
δεν ηελούν ςπό πηώσεςζη, εκκαθάπιζη, αναγκαζηική διασείπιζη, πηωσεςηικό ζςμβιβαζμό ή
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ιύζεο ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
4. Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηι είναι ενήμεποι ωρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ ηοςρ πος αθοπούν ηιρ ειζθοπέρ
κοινωνικήρ αζθάλιζηρ θαη ωρ ππορ ηιρ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηοςρ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 3 θαη 4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.
5. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο
ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή
ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα, πνπ ζα έρνπλ
εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα λνκηθά πξόζσπα
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηόο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ.
- Γηα ηνπο αιινδαπνύο, ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα, ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο, ηηο ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ ηζρύνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ.
β) Τπεύζπλε Γήισζε πεξί ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο όισλ ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη αληίζηνηρνπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο
ύκβαζεο.
γ) Οη ελδηαθεξόκελνη επηπιένλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7
ηεο παξνύζεο, ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ππεύζπλε δήισζε, όπνπ ζα εγγπώληαη όηη ηα
πξνζθεξόκελα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξρηθήο κειέηεο
θαη ηαπηόρξνλα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα άκεζε
ρξήζε. Ζ ύπαξμε απηήο ηεο δήισζεο είλαη απαξάβαηνο όξνο.
Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, ύζηεξα από αίηεζε ηεο αξκόδηαο
επηηξνπήο παξαιαβήο, θάζε είδνο πνπ πξνκήζεπζε, αλ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ
δηαβεβαηώζεσλ, εληόο ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή παξαιαβήο.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο έρεη ην δηθαίσκα θαη ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα
απαηηήζεη δεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ ηεο
επηινγήο ηεο. Όια ηα έμνδα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη ηα δείγκαηα ζα επηβαξύλνπλ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο θαη ζα αλαιάβεη όιε ηε δηαδηθαζία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζην ηηκνιόγην θαη πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο, ζε πεξίπησζε δε δηαθνξάο ππεξηζρύνπλ νη νινγξάθσο αλαγξαθόκελεο
ηηκέο.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη λα είλαη πιήξεηο θαη
ζαθείο ζε όια ηνπο ηα ζεκεία.
Ζ ηηκή πξνζθνξάο θαηά ηεκάρην ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ
πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο
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Καζαξηόηεηαο. Οη θξαηήζεηο 2% ππέξ ΣΑΓΚΤ θαη θάζε επηβάξπλζε κέρξη ηεο παξάδνζεο ηεο
πξνκήζεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή, θαζώο θαη ν λόκηκνο θόξνο
εηζνδήκαηνο.
Ο θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζα βαξύλεη ην Γήκν.
Πην πέξα από ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θακία δηεπθξίλεζε δελ επηηξέπεηαη λα γξαθηεί ζην
ηηκνιόγην θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο. Αλ ε πξνζθνξά απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο ηεο
κηαο ζειίδεο, απηέο ζα κνλνγξάθνληαη θαηά ζειίδα από ην ζπλαγσληδόκελν.
Οη ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ
Γηαγσληζκνύ Δπηηξνπή, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο ιήμεσο
απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Αθνύ ιήμεη ε αλαθεξόκελε ζηε δηαθήξπμε ώξα, ιήγεη ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξώλ
(αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά). Απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο
πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ν δηαγσληδόκελνο είρε πξνζέιζεη πξν
ηεο ώξαο ιήμεο. Μεηά ηε ιήμε παξαδόζεσο ησλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη, απνθαζίδεη γηα
ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ππό ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαηά ζεηξά παξαδόζεσο, αλαγξάθνληαο ζην πξαθηηθό
ηα επξηζθόκελα ζε θάζε θάθειν έγγξαθα, πεξηιεπηηθά, αιιά δειώλνληαο αλ βξίζθνληαη ζε
ζπκθσλία ή όρη κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο.
Ο εζσηεξηθόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ παξαδνζέληα από ην
δηαγσληδόκελν θάθειν θαη πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε ζ’ απηόλ ν
ίδηνο αύμσλ αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ πξνζθνξώλ νη δηαγσληδόκελνη βγαίλνπλ
από ηελ αίζνπζα θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. Ζ Δπηηξνπή κπζηηθά ζπλεδξηάδνπζα ειέγρεη
ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ ζπλαγσληδόκελσλ θαη απνθαζίδεη πεξί ησλ απνθιεηζκέλσλ.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο από ηνλ δηαγσληζκό
θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ απηώλ θαη θαιεί απηνύο λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα
ησλ καδί κε ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζην
δηαγσληζκό θαη κεγαιόθσλα αλαθνηλώλνληαη.
ΑΡΘΡΟ 10
Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή. Ο αλαθεξπρζείο
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε ζε πξνζεζκία όρη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5)
νύηε κεγαιύηεξε ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζε
απηόλ. ηνπο απνηπρόληεο θαη απνθιεηζζέληεο ηνπ Γηαγσληζκνύ επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.
ΑΡΘΡΟ 11
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ζα γίλεη από ην Γήκν ζε ΔΤΡΩ (ζύκθσλα κε
ηελ Τπ. Απόθ. 11389/93 άξζξν 36 θαη κε ηελ 1242/2-4-83 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο) ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θη αθνύ ππνγξαθεί ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν από
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
ΑΡΘΡΟ 12
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελήξγεζε
ην δηαγσληζκό κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε δε
Δπηηξνπή ππνρξενύηαη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.
Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαζώο θαη θάζε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο
Πξνκεζεηώλ θαηαθπξώλνληαη από ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε λνκηκόηεηά ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 13
Σα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ζαθώο νηθνλνκηθά (ρακειόηεξε ηηκή), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν
δέθα (10) ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα
πξνζθνκίζεη θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 10% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο.
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β) ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ ύςνπο #45.000# € πνπ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 20.6634.0003
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε αλσηέξσ πξνκήζεηα.
Ζ πξόηαζε ηνπ θνπ Πεξηκέλε Πέηξνπ πήξε (2) ςήθνπο.
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