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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΣΤΟ
ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά µόνο
βάσει τιµής.
ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και
ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.
 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του
άρθρου 278.
 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
 Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα
 Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012
 Η υπ’ αρ. 11543/ΕΓΚ.3/23-3-13 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων
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των Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΝ-Ξ4Β)
ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ’
αρ. 53361/11.10.2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄), η οποία τροποποιήθηκε με την
ΤΤ/36586/30.7.2007 απόφαση των Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α.-Οικονομίας και
Οικονομικών -Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1323 Β΄)
Οι υπ’ αρ. 290/2016, 291/2016, 292/2016, 293/2016, 294/2016 Αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» για την διάθεση πίστωσης
και έγκριση ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για τους
διακαιούχους εργαζόμενους.
Η υπ΄αρ. 801/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων
(ΑΔΑ: 7Μ3ΒΩΚΠ-Μ0Π) για την α) Έγκριση δαπάνης ύψους 26.550,48 € για την
προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2016
β) ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.840,00 € σε βάρος των Κ.Α. Δ. του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, γ) έγκριση της υπ΄ αρ. πρωτ. 18997/711-2016 θεωρημένης μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ,
δ) Έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά µόνο βάσει τιµής, ε) Έγκριση των όρων της διακήρυξης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ &
ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 31.621,92 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2016 και του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» για το διάστημα εκτέλεσης της
σύμβασης εντός του έτους 2016 και τους αντίστοιχους Κ.Α. που θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του Δήμου και του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» έτους 2017 ως συνεχιζόμενες
δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας διακήρυξης έως την προηγούμενη ηµέρα του διαγωνισµού από την ∆/νση
Οικονοµικών Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Μεγαρέων και στο τηλέφωνο 22960
81905.
Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον
προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις προµηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ημοτικό Κατάστηµα Μεγάρων Χρ. Μωραϊτου & Γ.
Μαυρουκάκη, στις 14/12/2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
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∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αφού παρέλθει προθεσμία δώδεκα (12) ηµερών, µετά από
την δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Εάν ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω
ανωτέρας βίας π.χ. απεργία, ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισµού γι’ άλλους σοβαρούς λόγους οι οποίοι δεν µπορούν να προβλεφθούν,
τότε ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις και δεν έχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους
ακόλουθους λόγους:
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία.
Επίσης διευκρινίζεται, ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές
για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), στους οµόρρυθµος εταίρους και
διαχειριστές για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), απόφαση για όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη για τα
κάτωθι:
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ∆ιευκρινήσεις: oι
οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών
τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π. Ε.) θα
προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό και για τον πρόεδρο- διαχειριστή. Για τον έλεγχο
των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη,
συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς οπού υπάγεται
κάθε απασχολούµενος, επί ποινή αποκλεισµού.
• Ότι υπάρχει πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή άλλης αναγνωρισµένης
επαγγελµατικής οργάνωσης.
• Επίσης υπάρχει πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, εκδιδόµενο από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους.
• Ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν έχει αποκλειστεί από την διαδικασία συµµετοχής
σε διαγωνισµούς.
• Ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης-µελέτης, τους
οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
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• δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., και ότι ασκεί νόµιµα την επαγγελµατική του δραστηριότητα
• Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) θα πρέπει να προσκοµίσουν πρακτικό διοικητικού
συµβουλίου στο οποίο θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986:
• έλαβε πλήρη γνώση των όρων της µελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και τα
οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
• θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν του όρους του κώδικα τροφίµων
& ποτών
• οι προσφορές ισχύουν για τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού.
• την χώρα προέλευσης και παραγωγής του προσφερόµενου είδους
• το εργοστάσιο το οποίο θα παρασκευάσει το προσφερόµενο είδος (εφόσον δεν το
παράγει ο ίδιος) ή τον παραγωγό καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
• Όταν οι οικονοµικοί φορείς δεν παράγουν οι ίδιοι το προσφερόµενο είδος µερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω θα προσκοµίσουν και Υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα παράγει τα
προσφερόµενα είδη µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προµήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προµηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδει την Υπεύθυνη δήλωση.
• Πιστοποιηµένο κατά HACCP (Σύστηµα ∆ιασφάλισης της Υγιεινής Τροφίµων) στους
τοµείς παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης
προϊόντων.
• Το προς προµήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ή
του εργοστασίου παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, οι
πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά
τροποποιηµένο υλικό, και τέλος για την παραγωγή του προϊόντος δεν
χρησιµοποιήθηκαν γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs).
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη µορφή τους
• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε
κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραµµένες από
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού
δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο
γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ.
λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.
1599/1986.
Εκπροσώπηση
4

• Για ανώνυµες εταιρείες – συνεταιρισµούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά,
εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας – συνεταιρισµού, όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του
συνεταιρισµού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό) ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες θα προσκοµίσουν έγγραφα νοµιµοποίησης ΦΕΚ ίδρυσης και καταστατικά
ανάλογα µε την µορφή της εταιρείας µε την τελευταία τροποποίηση, που θα
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. . Από τα έγγραφα νοµιµοποίησης θα
προκύπτουν και τα µέλη του ∆.Σ. , πρόσωπα που έχουν δικαίωµα υπογραφής.
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα καθώς επίσης και
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τέσσερις µήνες (4) από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαµβάνει τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
ΆΡΘΡΟ 7ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης πέντε ηµέρες πριν το
διαγωνισµό, η οποία θα συνοδεύεται από παράβολο ∆ηµοσίου (1%) επί της αξίας της
σύµβασης.
- Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
(Άρθρο 127) πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης στο ενδιαφερόµενο και η
οποία θα συνοδεύεται από παράβολο ∆ηµοσίου (1%) επί της αξίας της σύµβασης.
Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή
µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο.
- Οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
ΆΡΘΡΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως 14/12/2016 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:30 π.µ. ώρα έναρξης διαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο και θα
κατατίθενται στο πρωτόκολλο µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα
προσκομίζονται μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές που κατατίθενται την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
παραλαμβάνονται από την επιτροπή διενέργειας.
Η έναρξη υποβολής των
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, μισή ώρα πριν από την ώρα
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λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής (αρ. 96 Ν. 4412/2016)
Επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον
Φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα στους οποίους πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο πλήρης τίτλος της προμήθειας που αφορά
γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Προς το Δήμο Μεγαρέων, Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού)
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Αρ. διακήρυξης : ……… /2016
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 15/12/2016
(Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής:
1. ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «δικαιολογητικά συµµετοχής»
2. ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά»
3. ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά»
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.
Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της
προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και
παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την περίληψη διακήρυξης. Η
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή
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των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από
αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση
διενεργείται δηµόσια.
2) Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από το
αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο του
διαγωνισµού.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης – µελέτης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και
την αποδοχή αυτών µε βάση τα οριζόµενα της διακήρυξης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί µετά
από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, η οποία κοινoποιείται στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο
127 του Ν.4412/2016 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ(προ ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογητικών όπως καθορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο
αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει
ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. (άρθρο
103 παρ.3 Ν.4412/16).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/16).
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105. (άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/16).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και
στις διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιµή, την
συµφωνία της κατακύρωσης σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος (12 µήνες.
Για την υπογραφή της ο µειοδότης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση µε το 5%
της συµβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί παραδόσεις σύµφωνα µε παραγγελία της υπηρεσίας
µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και σε χρονικά διαστήµατα που θα
προσδιοριστούν από στην σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µετά την
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων από τον προµηθευτή και την παραλαβή των
ειδών από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. , Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κάθε
είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Η πληρωµή της αξίας των ειδών, θα γίνεται µετά την παραλαβή αυτών, µε την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των
κείµενων διατάξεων.
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Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΆΡΘΡΟ 15ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε την συµβατική προµήθεια, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση, όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» καθώς και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Δήμου μας
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Επίσης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μαζί με την περίληψη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.megara.gr (προκηρύξεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Μεγαρέων.
Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους
προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για
προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν άγονης δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα
σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι
τον κατ’ ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ.ΓνΝΣΚ 156/2000).
O Δήμαρχος Μεγαρέων

Γ Ρ Η Γ Ο ΡΙ Ο Σ ΣΤ Α Μ Ο ΥΛ Η Σ
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