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ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ :
«Προμήθεια χημικοφ υλικοφ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)»

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μζροσ Α
«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ
υποδομζσ και τθν υγεία»,
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν 3463/2006, «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων
& Κοινοτιτων»,
4. Σου Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ αυτ/ςθσ και τθσ Αποκ. Διοίκθςθσ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»,
5. Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ»,

ΑΔΑ: ΨΟ16ΩΨΓ-ΞΓ9

21PROC008314924 2021-03-22

6. Σον Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων & πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο *Πρόγραμμα Διαφγεια* και άλλεσ διατάξεισ»,
7. Σο άρκρο 4 τθσ ΚΤΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Βϋ /20-12-2012) «Ρφκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων»,
8. Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και εποπτεία
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ»,

9. Σισ με αρικ. Πρωτ. : 1381/15-02-2021 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικισ Τπθρεςίασ/Σμ. Μελ. & Επίβλ. Ζργων του Διμου,
10. Σθν υπ’ αρικ. : 112/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ
διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ, περί ζγκριςθσ διενζργειασ, τθσ προμικειασ, των
Σεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ
ΔΙΑΚΗΡΥΕΙ
υνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμισ, φςτερα από εξακρίβωςθ ςυμφωνίασ των
προςφερομζνων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ: «Προμήθεια χημικοφ υλικοφ απολυμαντικά, χημικά»,
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 40.000,00 € ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Π.Α.) , με εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό και ελεφκερθ
παράδοςθ ςτον Διμο Ανδραβίδασ Κυλλινθσ.

Άρκρο 1 :
Περιγραφι προμικειασ
Η προμικεια αφορά τθν προμικεια υποχλωριϊδουσ νατρίου 14 %, ςε
ςυςκευαςία δοχείων ι τθν επί τόπου μετάγγιςθ ςτισ δεξαμενζσ χλωρίωςθσ και
ςτουσ χϊρουσ χλωρίωςθσ με αντλία του προμθκευτι για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν του Διμου για το ζτοσ 2021, όπωσ αυτι ειδικότερα περιγράφεται ςτθν
ςελίδα τθσ Περιγραφισ – Προδιαγραφζσ Προμικειασ, των με Αρικ. Πρωτ. :
1381/15-2-2021 Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Δ/νςθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ/Σμ.
Μελ. & Επίβλ. Ζργων του Διμου, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Άρκρο 2 :
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Σρόποσ, τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ (βάςει άρκρων 95,96&97
του Ν.4412/2016)
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Λεχαινϊν, (ζδρα Διμου)
διεφκυνςθ : Πολυτεχνείου 2 , Σ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ ,τθν 7/4/2021, θμζρα
Σετάρτθ, ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων , θ οποία κα ςυνεδριάςει ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ
υμβουλίου , 2οσ όροφοσ.
Ώρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 9.30 πμ, με ϊρα λιξθσ υποβολισ των
προςφορϊν ςτισ 10.00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να ςυμμετάςχουν ςτον Διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν
προςφορά ςτον Διμο το αργότερο μζχρι τθν 7/4/2021 θμζρα Σετάρτθ , ωσ εξισ:
Α) Προςωπικϊσ ι με νόμιμο εκπρόςωπό τουσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, τθν 7/4/2021, αναλυτικότερα:










ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ο ίδιοσ,
ςε περίπτωςθ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Οικ. Φορζα ι
εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ του Οικονομικοφ Φορζα,
ςε περίπτωςθ Ε.Π.Ε. ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ,
ςε περίπτωςθ Α.Ε. το εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ..,
ε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ εργολθπτικϊν επιχειριςεων είτε α) ο
κοινόσ εκπρόςωποσ (που πρζπει να είναι ζνασ εκ των κοινοπρακτοφντων,
διοριςμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο) των κοινοπρακτοφντων
οικονομικϊν φορζων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτοφντεσ μαηί, ο κακζνασ
εκπροςωποφμενοσ ι αντιπροςωπευόμενοσ κατά τα παραπάνω,
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. το ΣΕΤΔ που υποβάλλει
θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ υποχρζωςθ αφορά τουσ φορείσ που τθν
αποτελοφν κατά τθν ζννοια των παραπάνω.

Απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςότερων διαγωνιηομζνων από
το ίδιο φυςικό πρόςωπο.
Β) Σαχυδρομικϊσ ςτθν κατωτζρω διεφκυνςθ :
«Διμοσ Ανδραβίδασ Κυλλινθσ, Πολυτεχνείου 2 – Σ.Κ. 27 053 – ΛΕΧΑΙΝΑ»
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Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των
ηθτοφμενων ειδϊν, που περιγράφονται ςτθν ςελίδα του προχπολογιςμοφ των
ςυνταχκζντων Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
Προςφορά για μζροσ μόνο των δθμοπρατοφμενων ειδϊν δεν κα γίνεται δεκτι.
Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν
οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου
τθσ Α.Α. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ
ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ. Αν και ςτθ νζα
αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί
να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δφο προθγοφμενων εδαφίων.

Άρκρο 3 :
Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ
το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα
θμεδαπά ι αλλοδαπά, υνεταιριςμοί και Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που
υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα α) ςε κράτοσ – μζλοσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ – μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (ΕΟΧ) ι γ) ςε άλλθ χϊρα των περιπτϊςεων γ & δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 25
του Ν 4412/2016.
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο
διαγωνιηόμενο ςχιμα είτε ωσ μεμονωμζνθ επιχείρθςθ είτε ωσ μζλοσ αντίςτοιχθσ
ζνωςθσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα αποκλείονται από τθν διαδικαςία όλοι οι
διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχει το αυτό φυςικό ι νομικό
πρόςωπο παροχισ υπθρεςιϊν.
Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ
νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ
υποχρεοφται να πράξει τοφτο ζνα κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ
λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Άρκρο 4 :
τοιχεία του Διαγωνιςμοφ
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου
2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα
ακόλουκα:
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α) θ παροφςα διακιρυξθ,

β) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ'
αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
(ΦΕΚ Β’3698/16.11.2016).
γ) Η τεχνικι περιγραφι-προδιαγραφζσ.
δ) τιμολόγιο –προχπολογιςμόσ μελζτθσ
ε) Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
ςτ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν
από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω

Άρκρο 5 :
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ και περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν
Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το
Ν. 1497/1984 (Αϋ 188).
2. Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων & λοιπϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ (π.χ.
φυλλάδια με πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων), μπορεί να
υποβλθκεί ςε ξζνθ γλϊςςα και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι κατά το ςτάδιο
αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν. Ωσ επίςθμεσ μεταφράςεισ
χαρακτθρίηονται οι μεταφράςεισ που ζχουν επικυρωκεί από το Τπουργείο
Εξωτερικϊν, κακϊσ και αυτζσ που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι από
εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο πρόςωπα.
Άρκρο 6 :
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τρόποσ υποβολισ προςφορϊν (βάςει άρκρου 96
του Ν.4412/2016)
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του
άρκρου 2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, είτε : (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ-Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι
προσ τθν ανακζτουςα αρχι, (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
1.
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διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ του
διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι
δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2.
Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά του …………… (τοιχεία προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα (επωνυμία,
οδόσ, αρικμόσ, Σ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο και e-mail) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ),
για τθν προμικεια : «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΘΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (απολυμαντικά, χθμικά»,
με ανακζτουςα αρχι τον ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΚΤΛΛΘΝΘ.
3.
τον ανωτζρω ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ κα εμπεριζχονται τα
ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά
υμμετοχισ».
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι ΠροςφοράΣεχνικζσ Προδιαγραφζσ», ο οποίοσ περιζχει τα Σεχνικά ςτοιχεία (χαρακτθριςτικά)
τθσ προςφοράσ.
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο
οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου.
Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, δεν
αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ - Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ.
4.

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα
που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
5.

Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
6.

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
7.
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αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ
αυτισ.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ τα εξισ
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία :
(α) Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι
αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα:
1) Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ, δεν απαιτείται λαμβάνοντασ υπόψθ το
άρκρο 75 παραγρ. 1α,
2) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ), άρκρο 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α147)
3) τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ,
4) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, (να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του για τθν
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ όςο και τθσ νομοκεςίασ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του,
και κα αναγράφει αναλυτικά τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι
υποχρεωμζνοσ για καταβολι ειςφορϊν),
5) Φορολογικι ενθμερότθτα, (να ζχει εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ι τθσ
νομοκεςίασ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ).
Η υποχρζωςθ για Αςφαλιςτικι και Φορολογικι ενθμερότθτα αφορά :
- Φυςικά πρόςωπα (για ατομικά επιχειριςεισ),
- ε περίπτωςθ Ο.Ε. & Ε.Ε. , τον νόμιμο εκπρόςωπο του Οικονομικοφ Φορζα
ι τον εξουςιοδοτθμζνο εταίρο του Οικονομικοφ Φορζα ,
- ε περίπτωςθ Ε.Π.Ε. , τον εξουςιοδοτθμζνο διαχειριςτι/ςτζσ,
- ε περίπτωςθ Α.Ε. , τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Δ/κοφ υμβουλίου,
- ε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, όλουσ τουσ κοινοπρακτοφντεσ,
- Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
υποβάλλουν τα ανωτζρω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
6) Να είναι εγγεγραμμζνοσ/οι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, για τθν άςκθςθ του

ΑΔΑ: ΨΟ16ΩΨΓ-ΞΓ9

21PROC008314924 2021-03-22

επαγγζλματοσ που ςχετίηεται με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
προςκομίηοντασ ανάλογο πιςτοποιθτικό,
7) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, αποδζχονται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των
με αρικ. πρωτ. : 1381/15-2-2021 Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του ΔΘΜΟΤ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΚΤΛΛΘΝΘ.

(β) Ο φάκελοσ «Σεχνικι Προςφορά-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» περιζχει τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ωσ ακολοφκωσ:
Οι προδιαγραφζσ του υπό προμικεια υλικοφ/ϊν , κα πρζπει να πλθροί τισ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςελίδα «Περιγραφι –
Προδιαγραφζσ Προμικειασ» των με αρικ. πρωτ. : 1381/15-2-2021 Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν που ςυντάχκθκαν από τθν Δ/νςθ Σεχνικισ Τπθρεςίασ/Σμ. Μελ. &
Επίβλ. Ζργων του Διμου μασ,
(γ) Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει τθν Οικονομικι Προςφορά του
ςυμμετζχοντα (ςε ζντυπο τθσ υπθρεςίασ), ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο (ανά
φφλλο) από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα.
Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα ζξι (06) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από
τον προβλεπόμενο , απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Δεν γίνονται δεκτζσ, με ποινι αποκλειςμοφ, εναλλακτικζσ προςφορζσ, όπωσ
επίςθσ και προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ των προβλεπομζνων
ποςοτιτων.
Άρκρο 7 : φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
Η τιμι του υπό προμικεια υλικοφ, δίνεται ανά μονάδα (Kgr), λαμβάνοντασ
υπόψθ το άρκρο 95 παραγρ. 5α του Ν. 4412/2016. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2.
Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3.
Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4.
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5.
Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν,
1.
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Η τιμι κα είναι ςτακερι ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, οιαδιποτε
άλλθ προςφορά (μθ ςτακερι τιμι, προςφορά αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι
είναι υπό αίρεςθ), απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
6.

Η οικονομικι προςφορά, ςυμπλθρϊνεται ςε ζντυπο που χορθγείται από τθν Α.Α.

Άρκρο 8 : ΕΓΓΤΘΕΙ
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%), επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Λόγω τθσ φφςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται, ζωσ τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ, ποςοτικισ
παραλαβισ του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, που προβλζπεται ςτθν
υγγραφι Τποχρεϊςεων των ςυνταχκζντων Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και φςτερα
από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν
ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ , θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ ,
κατά προβλεπόμενα , των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Επειδι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια, αφορά διαιρετό υλικό, θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ μπορεί να αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν
αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που ζχει παραδοκεί. Για τθν
ςταδιακι αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από τα πιςτωτικά ιδρφματα που
αναφζρονται ςτθν παραγρ. 3, του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, ενϊ τα ςτοιχεία
που περιλαμβάνουν κατϋ ελάχιςτο, αναφζρονται ςτθν παραγρ. 4, του άρκρου 72
του Ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 72, παραγρ. 1β του Ν.
4412/2016.

Άρκρο 9 : ΕΝΣΑΕΙ (με εκτιμϊμενθ αξία κάτω από 60.000,00 €, χωρίσ ΦΠΑ)
Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά του διαγωνιςμοφ ι
τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του ωσ εξισ :
1. Κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ : ςτο διμο Ανδραβίδασ Κυλλινθσ,
μζχρι πζντε (05) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του
Διμου, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων,
2. Κατά Πράξθσ τθσ Α.Α. : ςτο διμο Ανδραβίδασ Κυλλινθσ, εντόσ
προκεςμίασ πζντε (05) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται
ενϊπιον τθσ Α.Α., εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων , εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν , μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
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απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
3. Για το αποδεκτό τθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, το παράβολο τθσ παραγρ. 2,
του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016.
Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ από τουσ
προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται
δεκτζσ.
Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ
υποβλθκείςεσ.
Άρκρο 10 : Αποςφράγιςθ & αξιολόγθςθ προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ
(άρκρο 100 του Ν. 4412/2016)
1. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (δθμόςια, παρουςία των
προςφερόντων/ςυμμεταςχόντων), τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ,
2. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ Σεχνικισ
Προςφοράσ (εφόςον προβλζπεται θ υποβολι τθσ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ), μονογράφονται δε όλα τα ανωτζρω ζγγραφα ανά φφλλο. Η
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και
τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου
αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο μονογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Οι
φάκελοι των Οικονομικϊν Προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά
μονογράφονται και φυλάςςονται,
3. τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
Σεχνικισ Προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των Σεχνικϊν
Προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι /και
βακμολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
4. Μετά αποςφραγίηονται οι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των
προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. τθν περίπτωςθ
που οι Οικονομικζσ Προςφορζσ δεν αποςφραγίηονται τθν ίδια θμζρα,
ςτζλνεται από τθν Επιτροπι, Ειδικι Πρόςκλθςθ που κακορίηει θμερομθνία
και ϊρα αποςφράγιςθσ αυτϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ςτάδια, οι φάκελοι οικονομικισ
προςφοράσ επιςτρζφονται. Όςοι δθλϊςουν ότι κα αςκιςουν ζνςταςθ
κατά τθσ διαδικαςίασ, ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κρατείται
ςφραγιςμζνοσ, ζωσ τθν υποβολι και εκδίκαςθ ι ζωσ ότου παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία ενδίκων μζςων. Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςει
και κλείνει το πρακτικό,
5. Όλθ θ ανωτζρω διαδικαςία μπορεί να γίνει και ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, το ςυνταχκζν πρακτικό διαβιβάηεται ςτθν
Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία εγκρίνει «τον προςωρινό μειοδότθ», κατά
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 11 : υμπλιρωςθ-Αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
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Ιςχφει, ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό
τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021.
Άρκρο 12 : Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν
Η Α.Α. ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ , να υποβάλλει τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016,
όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 & 74, κακϊσ
και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 75 και
ειδικότερα τθσ παραγρ. 2. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο , ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 13 : Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ – Οψιγενείσ μεταβολζσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 104 του Ν. 4412/2016, εκτόσ των άλλων
προβλεπόμενων, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι
του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ ζωσ 100.000,00 €
(με ΦΠΑ) και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001,00
€ (με ΦΠΑ) ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν
περίπτωςθ τθσ μικρότερθσ ποςότθτασ.
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, μπορεί να προτείνει,
με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ, τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ για
μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ (ζωσ 30%), ςε ποςοςτό που κα κακορίηεται επακριβϊσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν δοκείςα ζκπτωςθ και τθν εγκεκριμζνθ πίςτωςθ. Για τισ
μικρότερεσ ποςότθτεσ ιςχφει το ποςοςτό που προβλζπεται ςτο άρκρο 104,
παραγρ. 1, δθλαδι 50%.
Άρκρο 14 : Κατακφρωςθ – ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ
Α.Α. δεν τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ , θ
Α.Α. προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτο άρκρο 105, παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016,
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ Ειδικισ Πρόςκλθςθσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016.
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Άρκρο 15 : Ματαίωςθ διαδικαςίασ
Ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 106 του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 16 : Σρόποσ πλθρωμισ

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν, κα γίνεται τμθματικά και
ςφμφωνα με τισ τμθματικζσ παραδόςεισ και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ που κα ςυντάςςεται από τθν αρμόδια
επιτροπι.
Κατά τα λοιπά ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 16 : Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν
από τθν υπογραφι τθσ.
Για τθν παραλαβι ιςχφουν τα άρκρα, 202, 206, 207, 208 & 209 του Ν. 4412/2016.
Άρκρο 17 - Δθμοςίευςθ
Θ παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευτεί ςτο ΚΗΜΔΗ ςφμφωνα με το άρκρο 66
του Ν. 4412/2016.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων του Διμου και κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για τθν
«Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο
*Πρόγραμμα Διαφγεια*».
Σζλοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 377 του Ν. 4412/2016, περίπτ. (82), όπωσ
αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 18 του Ν. 4469/2017, θ περίλθψθ διακιρυξθσ
κα δθμοςιευτεί ςε μια θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ ζδρασ του νομοφ.
Άρκρο 18 : Λοιπζσ Διατάξεισ
Ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, επιλφεται ςφμφωνα με ό,τι
προβλζπεται ςτο Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει ςφμφωνα με τον
Ν.4782/2021.
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ
ΛΕΝΣΗΑ ΙΩΑΝΝΘ
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ΦΟΡΕΑ :

ΔΘΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΚΤΛΛΘΝΘ

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : «Προμήθεια χημικοφ υλικοφ
(απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)»
ΧΡΘΜ/ΣΘΘ : ΔΘΜΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ

gkordonouris43@gmail.com

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ : 40.000,00 ΕΤΡΩ με Φ.Π.Α.
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ : 1381/15-2-2021
Αρ. πρωτ.: 3423
Θμερ.:22-03-2021
ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. Ο Δήμοσ Ανδραβίδασ-Κυλλήνησ Νομοφ Ηλείασ προκθρφςςει υνοπτικό
μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ : «Προμήθεια χημικοφ
υλικοφ (απολυμαντικά, χημικά, χλώριο κ.λ.π.», με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά επί
τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ ανά Kgr (άρθρο 95, παραγρ. 5α του Ν. 4412/2016), με
ποςοςτό ζκπτωςθσ ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό επί τθσ τιμισ ανά Kgr που
ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθν ςελίδα προχπολογιςμοφ των με αρικ. πρωτ. : 1381/152-2021 Σεχνικών Προδιαγραφών. Το κριτιριο επιλογισ του αναδόχου είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ :
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ τησ προμήθειασ
ανζρχεται ςε 40.000,00 € και αναλφεται :
Δαπάνη προμήθειασ

37.735.85

τρογγυλ.

0,00

ΦΠΑ (6%)

2.264,15

Περιγραφή και ουςιώδη χαρακτηριςτικά τησ εργαςίασ
Με τισ ςυνταχκείςεσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ ο διμοσ κα προβεί ςτθν προμήθεια
υποχλωριώδουσ νατρίου 14 %, ςε ςυςκευαςία δοχείων, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
χλωρίωςθσ του νεροφ.
2. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 7/4/2021, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 10.00 πμ (ϊρα
λιξθσ παράδοςθσ προςφορϊν), ςτα γραφεία του Δθμαρχείου (2οσ όροφοσ),
Πολυτεχνείου 2 – Σ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ.
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3. Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί :

Φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, υνεταιριςμοί &
Ενώςεισ Οικονομικών Φορζων που υποβάλλουν κοινή προςφορά, τα οποία
είναι εγκατεςτθμζνα α) ςε κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ –
μζλοσ του ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ χϊρου (ΕΟΧ) ςε άλλθ χϊρα των περιπτϊςεων
γ & δ τησ παραγρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. Επίςθσ κα πρζπει να είναι
εγγεγραμμζνοσ/οι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςθσ τουσ, για τθν άςκθςθ του
επαγγζλματοσ που ςχετίηεται με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
προςκομίηοντασ ανάλογο πιςτοποιθτικό.
4. Θ προμήθεια, χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ Δημοτικά Ζςοδα.
5. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τησ προμήθειασ ορίηεται ςτουσ ΔΩΔΕΚΑ (12)
ΜΘΝΕ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςτουσ ζξι (06) μήνεσ), ςφμφωνα με το
άρθρο 53, παραγρ. 2.1ςτ & άρθρο 97 παραγρ. 4.
Εάν ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία,
για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι μζχρι τθν θμζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία
προςφορά, τότε ο διαγωνιςμόσ μετατίθεται ςε οποιαδήποτε άλλη ημζρα, με
απόφαςη τησ Α.Α., η οποία κοινοποιείται εγγράφωσ πζντε (05) τουλάχιςτον
εργάςιμεσ ημζρεσ πριν την νζα ημερομηνία ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ
ζλαβαν τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ και αναρτάται, κατά περίπτωςη ςτην
ΕΕΕΕ, ςτο ΚΘΜΔΘ και ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α., εφόςον διαθζτει. Κατά τα
λοιπά, ιςχφει ότι προβλζπεται ςτο άρθρο 98, παραγρ. 1α.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του
διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων, κ.λ.π.), καθώσ και το
Ζντυπο τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ, από τα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ, Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 Λεχαινά. Τα ςτοιχεία αυτά χορθγοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ
φορείσ ςφμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, δθλαδι
δζκα (10) ημζρεσ από την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ τησ
ςφμβαςησ ςτο ΚΘΜΔΘ, από τθν ανακζτουςα αρχι που διεξάγει το
διαγωνιςμό, δθλαδι, μζχρι και τθν 31-3-2021 (και αν αυτι είναι αργία, τθν
επόμενθ εργάςιμθ).
Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 26233-60841-60843, αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία
κ. Κορδονοφρησ Γ,ταμοφλιασ Παν.
7. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Διμου Ανδραβίδασ - Κυλλινθσ.
Λεχαινά 22/3/2021
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ
ΛΕΝΣΗΑ ΙΩΑΝΝΘ

